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sil, cdiçilo de ontem, a respeito da exploração das
jazidas de fosfato por empresas privadas. , . , , , , .. , .... ,

16

- Polftica económico-financeira adotada pela Revolução
cm vista de comcnttlrios c expressões críticas emiti·
das pela Oposição no Senado, bem como pela lmpren·
su em geral. .............................. , . . .. . .. .

56

-Para emitir parecer pela CF, sobre o PLC n• 14/76.

250

p~blica.

339

•••• 'o •••••• ' ' ' ' . ' . ' ' .

369

- Trubulho desenvolvido pelo Sr. Adauto Bezerra à
frente do Governo do Estado do Ccartl............ , . . . .

239

-No encaminhamento da votação do PLS n• 94/75 ..... , ..

399

- Para emitir parecer pela CF, sobre o PLC n• 20/76.,

252

-O tecnocrata c o polftico no trato da coisa
-Nu discussilo do PLS n• 148J75.

xvu

MATtRIA CONTIDA NESTE VOLUME
ATA

- da 48• Scssilo da. 2• Sessão Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 27-4·76 (Extraordinária). . .•.•.•....•..•.....

513

-da 49• Scssilo da 2• Sessão Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 28-4·76. . ................................ ..

517

36 -da SOO Scssilo da 2• Sessão Legislativa da 8• Legisla·
t)lra, cm 28-4-76 (Extraoramárin). . .................. .

558·

-·da· zyt Seqjlo da ~· Sessão Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 1•-4-76. . ................................. .

I

I

- da ~00 ·Sessão da 2• Sessão Legislativa da 81 legisla·
iura, cm-1 •+76 (Extraordinária). • .•..•.•.•..•........
-da .JJ• Scssilo da 21 Sessilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 2-4-76. .. ................................ ..
-da 32• Scssilo da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 5-4·76............................ ,. ...... .

iI

-da 33• Scssilo da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, cm 6-4-76. . .................................. .

I

.:.... da 34• Sessilo da 2• Sessilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 6-4-76 (Extraordinária). . ................... .

I

-da 35• Scssilo da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 7-4-76.................................... .

!

.-da 36• Scssiio da 2• Scssio Lcaislativa da 8• Legisla·
tura, cm 7-4-76. (Extraordinária). ·.................... .

40 -da SI • Scssilo da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 29-4· 76. .. ............................... ..

563

69 -da 52• Sessão da 2•

Scs~ão Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 29-4-76 (Extraordinária). . .................. .

595

-da 53• Sessão da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 30-4·76. .. ............................... ..

602

94
130
1\LMIRANTE-DE-ESQUADRA GERALDO 1\ZEVEDO
HENNING
133
197

-da 37• Scssilo da 2• Scssilo Lcsistauva da 8• Legislatura, cm 8-4-76. · .. · ........ · ...... · · · .. · "·" "· .. ·
- da 38• Sessão da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legislatura, cm 8-4-76 (Extraordinária). . ................... .

231

-da 39• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legisla·
tura, em 9-4-76. . .................................. .

237

-"Ordem do Dia", do
, que se publica nos
termos do Requerimento n• 65/76, de autoria do Sr.
Senador Lourival Baptista c outros Srs. Senadores.

246

202 ANTONIO PORTO SOBRINHO
-Artigo do Sr.
, que se publica nos termos do
Requerimento n• 75/76, de autoria do Sr. Senador
Fausto Castelo-Branco. . ........................... .

558

ARMANDO FALCÃO
-da 40• Sessão da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legislatura, em 9-4-76 (Extraordinária). . ....•... ' •.••.......

262

- da 41 • Sessão da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legislatura, cm 19-4-76................................... .

273

- du 42• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, cm 20-4-76, .................................. .
-da 43• Sessão da 2• Scssilo Legislativa da H• Legislatura, cm 22-4-76 (Extraordinária). . .................. .

I

..

I

I
I

I.

-Discurso do Sr. Ministro da Justiça, - - - - • que
se publica nos termos do Requerimento n• 43/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres.

54

BARBOSA LIMA SOBRINHO
331

JSO

-Artigo do Jornalista
, disc, do Senador
Nelson Carneiro ................................... .

123

BE~EVENUTA BARTLET JAMES

- da 44• Sessão da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legislatura, cm 22-4·76 (Extraordinária). . ...•.........•....•

379

Falecimento da Sr• - - - - discurso do Sr. Se·
•ador Mauro Bcncvidcs.

108

- da 45• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 23-4-76.................................... ·

382

-Necrológio da Sr• ____ ; discurso do Sr. Sena·
dor Benjamim Farah. • • • • • • ' • ' o ' • " • ' • ' • • ' o •• ' • • • • ' •

•q

- da 46• Sessão da 2• Scssilo Legislativa da 8• Legisla·
tura, cm 26-4· 76. . ................................. .

413

BR-319 Porto Vclho-Manaus

- du 47• Sessão da 2• Scssüo Legislativa du 8• Legislatura, cm 27-4-76.................... • .............. ..

460

- lnaguração da
discurso do Sr. Senador
Jos~ Lindoso ....................... , .............. .

········· .. ····· .. ··········

419

\

)(VIII
Palg.

Póg.
login Uterina c Colposcopia, a realizar-se de lO a I 5
de outubro do corrente ano, na cidade do rio de Ja·
nmo. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. ..

138

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES

- Designação de Sr. Senador para integrar a Delegação
Brasileira ao XIX Congresso da COTAL, a realizar-se
cm San J~an - Porto Rico, no pcrlodo de 9 a 14
de maio próximo. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . .

173

-Mensagem do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 56/76, de autoria do Sr. Senador
Lourival Baptista, e outros Senhores Senadores. , , ..... ,

- Refcrent<: ao tempo do Expediente da Sessão dedica·
da a comemorar o transcurso do I• centcnârio de nas·
cimento do Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva.... , . .

203

- Designação do Sr. Senador para integrar a Delegação
do Senado que participarâ da 118• Conferência da
União Parlamentar Interestadual, a realizar-se no Méxi·
co,entre 18e24docorrente. ....... ..................

210

- Designação de Srs. Senadores como substitutos cvcn·
tuais da Comissão de Rcdaçüo. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .

238

- Rcrcrentc aos projetes de Decretos Legislativos n•s 5,
6e2del976............... .'.......................

269

BRIGADEIRO CARLOS ALBERTO HUET OLIVEIRA
SAMPAIO
- Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 85/76, do Sr,. Senador Lourival
Baptista.......................................... .

"CAÇADOR COMEMOROU
EMANCIPAÇÃO POLITICA"

ANIVERSÁRIO

575

212

DE

-Transcrição nos termos do Requerimento n• 59/76, de
autoria do Sr. Senador Otair Beckcr. . ................ .

244

CARDEAL DOM AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA
-Comemorações do I• centenário do
; dis·
curso do Sr. Senador Luiz Viana. . ................... .
-Idem, discurso do Sr. Senador Heitor Dias .......... :.. .
-Idem, discurso do Sr. Senador Mauro Benevidcs. . . . . . . . .
-Fala Associativa da Presidência. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

202 -Recebimento do Ofício n• S-7 /76 (n• 145/76, na o ri·
gem), do Sr. Governador do Estado de Alagoas, . . . . . . . .
204
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 142/75,
206
do Sr. Senador Evelâsio Vieira. , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

295

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 196/75.

332

- Recebimento das Mensagens n•s 55 c 56/76, do Sr.
Presidente da República. . .......................... ,

354

-Recebimento do Ofício n• 180/76, do Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados, solicitando a substituição
de uutógrnfos do Projeto de lei da Câmara n• 23/76,
enviado ao Senado cm 9 do corrente, c providências
adotadas pela Presidência atendendo à solicitação em
causa. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. ..... .. .. . . ..

354

- Declaração de vacância do cargo de Senador peto Esta·
do de São Paulo, at~ então ocupado pelo Senador
Orlando Zancancr. , . .. .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. . ..

370

2 - Presença na Casa do Sr. Otto Cyrillo Lchmann, su·
plcnte convocado para representação do Estado de
São Paulo, face à renúncia do Sr. Orlando Zancaner.

397

2 -Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 79/75
(n'778·C/72, na Casa de origem). . ......... , . , .. , . , . .

415

CARTA ABERTA A TODAS AS GERAÇ0ES
-Transcrição que se faz nos termos do Requerimento
n• 65/76, de autoria do Sr, Senador Benjamim Farah.

341

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS PARA A
INFORMÁTICA JURlDICA
- Instalação cm Brasrlia, do ____ ; discurso do Sr.
Senador Lourival Baptista.

206

295

COMUNICAÇÃO
- da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
LcidnCümaran•l3/76............•.. , ............ ..
- Arquivamento dos Oficies S/8, de 1973, c S/34, de
1974, dos Governadores do Estado do Maranhão e do
antigo Estudo da Guanabara. . ....... , ....... , ...... .
- Pr:uo pura oferecimento de emendas ao Projeto de
Lei du Câmara n• 14/76. . ............ , ............. .

37

- Arquivamento do Oficio "S" n• 23/74, do Prefeito
de Caxias do Sul. , ............ , ............ , ...... ..

49

- Arquivamento do Projeto de Lei do Senado a• 235,
de 1975 ........ , .... , , . , , . , ...... , .. , ............ .
-Término do prazo pura oferecimento de emendas ao
Projeto de Resoluçdo n• 29/76.......... , ....... , .... .
-Designação do Sr. Senador Gilvan Rocha para rcprc·
sentar o Senado no IV Congresso Brasileiro de Pato·

77
92

-Término do prazo para oferecimento de emendas ao
Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1976... , .. , . , , . , .

458

- Do 'Sr. Senador Augusto Franco, que se ausentará dos
trabalhos da Casa para breve viagem ao cstran~eiro.

101

-Do Sr. Senador Mendes Canulc, que se ausentará do
Pais.............................. , , ... .... . . ... . .

185

Da Liderança da ARENA no Senado Federal.
-De substituições de membros cm comissões mistas do
Congresso Nacional. ... , ........ , ....... , , . . .. . .. ..

209

XIX

P•s·

P41o
-Do Sr. Senador Benjamim Farah, que se ausentará do
Puís. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. .. . .. . .

270

-Do Sr. Senador Virgllio Távora, que se ausentará do
País. .. .....
oo • oo oo . . . . . . . . oo . . . . . . . . . . . .

295

00 . ."

....

DR. IVAN BARRETO DE CARVALHO

Da Liderança da ARENA no Senado Federal

- Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 12/16, de autoria dos Srs, Sena·
dores João Calmon c Virgílio Távora. . , , , . , ... , . , . . . . .

365

FERNANDO GUILHON

- De substituição de membros em Comissões Mistas do
Congresso Nacional. ............................. ..

332

Da Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados

-

Fal~çimcnto do engenheiro _ _ _ ; discurso do Sr,
SeiÍÍldorRenato Franco ........ , , , , . , . , , , , ....... , • ,

82

GENERAL AUGUSTO DE OLIVEIRA

-De substituições de membros em Comissões Mistas
do Congresso Nacional.. , ........................ , •.

333

Da Liderança du ARENA no Senado Federal
- De substituições de membros cm Comissão Mista do
Congresso Nacional. . . , . , .....•. , ............. , • .. .
-Do Sr. Senador Daniel J<.rieger, que se ausentará do
País.....................................
-Do Sr, Otto Lehmann, referente à filiação partidária
c nome parlamentar de S. Ex• .... , , ........ , • , • . . . .. .
00 . . . . . . .

355

GENERAL AYRTON PEREIRA TOURINHO

392

-Homenagem ao
; discurso do Sr. Senador
MattosLcilo. , • , , ......... , , . , .... , . , , , ........... .

398

GENERAL-DE·EX~RCíTO ANTONIO JORGE CORRI:.A

- Do Sr. Senador Petrõnio Portella, que se ausentará
do Pais........................................... .

570

-Do Sr. Senador Augusto Franco, que se ausentará do
País....................

608

00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 47(76, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, .............................. ..

-"Ordem do Dia" do
, que se publica
nos termos do Requerimento n• 64(16, de autoria do
Sr. Senador Lourival Baptista e outros Srs. Senado·
res. . . , ................. , ... , , ..... , ... , ......... .

CORREIO BRAZILIENSE

GENERAL RODRIGO OTÁVIO

- 16• aniversário .do - - - - ; discurso do Sr. Senador Henrique de La Rocque.

-Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 84(76, de autoria do Sr. Senador
Lourival Baptista e outros Srs. Senadores. . •..•. , , , •. , ,

326

CORREIO DA LA VOURA

186

9

245

534

GENERAL SYLVIO FROTA

- 59• aniversário do jornal
de Nova lguaçu;
disc. do Sr. Senudor Vasconcelos Torres, .. ,, ........... .

DEPUTADO MARCELO MEDEIROS
- Entrevista do
concedida ao Jornal do Bra·
sll; discurso do Sr. Senador José Esteves, , o o , , , , . . , , .
00.

, que se
593 - Discurso do Ministro do Exército
publica nos termos do Requerimento n• 46/76. de autoria do Sr, Senador Vasconcelos Torres. , , . , . , .... , . , .

112

-"ORDEM DO DIA", do
, que se publi·
ca nos termos do Requerimento n• 64(16, de autoria
do Sr. Senador Lourival Baptista c outros Srs, Senadores. .. ...... , ................ , ................. .

245

482

DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES
-Necrológio do ____ ; discurso do Sr. Senador
Eurico Rezende.
"DESESTATIZAÇÃOOU DESNACIONALIZAÇÃO"?
- Editorial sob o trtulo
que se publica nos
termos do Requcrimenta n• 83/76, de autoria do Sr.
Senador Roberto Saturnino .... , ..........
00 • • , , . . ,

..

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
- Comemoraçao do
; discurso do Sr. Senador
Fausto Castelo-Branco ... , , ..... , , .. , , ... , , , ........
DIA NACIONAL DO INDIO
-Comemoração do ____ ; discurso do Sr. Senador
Petrónio Portella. , ....... ,
DOM ALOISIO LORSCHEIDER
- Designação de
, para integrar o Colégio Car·
dinullcio; discurso do Sr. Senador Mauro lllllevides.

GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA
419

-Trabalho desenvolvido pelo
, à frente do
Governo do CearA; discurso do Sr. Senador VirgOio
Távora............
oo
00, . . . . . . . . . ,

492

•

00 ,

,

,

00 •

.. •

..

..

HERBERTO VIEIRA DE MELO
-Necrológio do Sr.
discurso do Sr. Senador Lourival Baptista. , • , • , , • , , , , .
00,,., . . . . . , . . . . . .

182

295

239

ICM
- Reformulação na polllica do
Sr. Senador Hclvldia Nunes. , •

00 • • ,

; disc. do
•••••••• '".

oo . . . • •

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
526

239

- Prorrogaçftn do pr~ · para recolhimento do - - discurso do Sr. Senador LAzaro Barboza. . ... , ........ .

571

XX
Pág.

Pág.
IPEAC
-Pesquisa efetuudu pelo
sobre n política de
crescimento económico do Pais; discurso do Sr. Sena·
dor Itamar Franco ................................ · ·

241

LISTA N• 2/76.
- Comunicaçi\o de eleição e posse. .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . ..

478

-Votos de congratulações ao Governo pelo transcurso
do 12• aniversário da Revolução. , . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .

478

-Agradecimentos por trunscrição nos Anais do Senado
Federal. ............. , ........ , , .... , .... , , .. _.....
- Manifestações sobre projetas. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .

479
479

LYSÁNEAS MAC!EL
- Cussnção do mandato do Deputudo
; discar·
so do Sr. Senador Franco Montara ................... .

50

-do Senhor Presidente do República
-submetendo ao Senado a escolha de nome indicudo
para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

- n• 52/76 (n• 86/76, nu origem), referente ao Projeto
de Lei n• 2/76-CN, que dispensa u prcstaçi\o de fi.
unçu por servidores civis da Uniilo, c dá outras pro·
vidências. (Projeto que se transformou nu Lei n•
6.322, de 14 de abril de 1976), .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
- n• 53/76 (n• 88/76, na origem), referente ao Projeto
de Lei du Ciimuru n• 70/75 (n• 241-B/75, nu Casa
de origem), que acrescenta parágrafo único uo urt.
92 da Lei n• 4,737, de IS de julho de 1965, que ins·
titui o Código Eleitoral. (Projeto que se transformou
na Lei n• 6.324, de 14 de abril de 1976). . . .. .. . . . . . .. . . .

350

-de agradecimento de comunicações:

- n• S9f76 (n' 98/76, na origem), referente à aprovação
do nome do Sr. Gilberto Monteiro Pessôa, para e•er·
cer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União .................... , . . .. ... .. ... . . .. . . . .. . .
94

382

413

MINISTRO ARNALDO PRIETO
- Discurso do
, que se publica nos termos ~o
Requerimento n• 73/76 de autoria do Sr. Senador V1r·
gilio Tâvora. . . , ..... , ................. , .. .. . . . .. . .

366

MINISTRO DJAC! FALCÃO
133

-restituindo autógrufos de projetas de lei sancionados.
- n• 51 f76 (n• 85/76, na origem), referente ao Projeto
de Lei n• I/76-CN, que dispõe sobre a dedução do
lucro tributãvel para fins de imposto sobre a Renda
das pessoas jurídicas, do trabalhador. (Projeto que
se transformou na Lei n• 6.321, de 14 de abril de
1976.) . .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. • .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .

- n• 57/76 (n• 92/76, na origem), referente à escolha
do Sr. Arnaldo Vasconcelos, Embai•ador do Brasil
junto às Comunidades Européias, para cumulativa·
mente, c•ercer a função de Embabador do Brasil
junto à República da Irlanda. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . .

-de agradecimento de comunicaçiio:

-de ugradecimento de comunicuções:
- n• 50/76 (n• 75,'76, nu origem), referente à uprovaçilo
dos Decretos-Leis n•s 1.422, 1.424 e 1.425, de 1975,
do Projeto de Lei n• 11, de 197S·CN, c da escolha
dos Srs, João Luiz Areias Netto, Rodolpho Godoy de
Souza Dantas, Carlos Fernando Leckie c Carlos dos
Santos Veras, para e•crccrem cargos que especifica, .....

331

-submetendo no Senado a escolha de nome indicado
para cargo cujo provimento depende de suá prévia
aquiescência:

- n• 58/76 (n' 95/76, na origem), referente à aprovação
dos Projetes de Decretos Legislativos n•s I, 2, 3 e 4,
de 1976-CN: da escolha do Sr. Carlos dos Santos Veras; e dos Projetes de Decretos Legislativos n•s I, 5 e
6 de 1976. . .. . . . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .

MENSAGEM

- n• 49/76 (n• 75/76, na origem), referente à escolha
do Sr. Ronald Leslie Moraes Small, Ministro cfe Se·
gunda-Ciasse, da Carreira de Diplomata, para e•erccr
a função de Embai>ador do Brasil junto à República
Popular de Moçambique............................ · .

- n• 54/76 (n• 89/76, nu ongem), referente ao projeto
de Lei da Câmara n• 20/"6 (n• 1.973 B/76, nu Cu·
su de origem), que aplica aos servidores ~a Câmara
dos Deputados disposições do Decreto-Lei n• 1.445, de
13·3·76 (reajusta os vencimentos e salários dos ser·
vidor~s, civis do Poder E>ccutivo, dos membros da
Magistratura, do Tribunal de Contas da União), e
dú outras providências. (Projeto que se transformou
na Lei n• 6.325, de 14 de abril de 1976.) ............... .

-Conferência proferida pelo
, que se publica
nos termos do Requerimento n• S5f76, de autoria do
Sr. Senador Leite Chaves......... , ...... , . , .. .. . .. ..

188

MINISTRO MÁRIO HENRIQUESIMONSEN
-Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 58/76, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, ........ , . . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . .
331

MINISTRO RANGEL REIS
- Entrevista do
,
que se publica
nos lermos do Requerimento n• 92/76, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, .... , , , , . . . . . . . . . . . . . .

331

331

212

S76

MINISTRO SHIGEAK! UEKI
-Pronunciamento do
; discurso do Sr. Sena·
dor Virg!Jio Távora. , ... , ... , ... , , ..... , , , , , .. . . . . . .

16

-Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 72/76 de autoria dos Srs. Senadores João Calmon e Virgllio Távora. , , .. , , , .. , , .. , , , ,

365

XXI
Pág.
MINISTROSYLVIOFROTA

-PLCn•22/76. .....................................

Pig.
277

-Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 81/76, de autoria dos Srs. Sena·
dores Lourival Baptista e Ruy Santos. .. . . .. . . .. . .. .. . .

- PLC n• 23/76. .. . , .. , .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .

280

- PLC n• 24/76. .. . , ..... , ... , , . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .

460

MOACYRSOBRALBARRETO

- PLC n• 25/76. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . .

460

-Necrológio do Sr: _ _ _ _ ; discurso do Sr. Senador
Lourivul Baptista.

-PDLn•9/76 ...................................... .

460.

- PDL n• 10/76.

462

- PDL n•ll/76.

466

- PDL n• lf./76.

467

- PLC n• 26/76.

563
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da Flora c da Fauna dos Territórios Amazônicos con·
cluldos entre o Brasil c o Peru, cm Lima, a 7 de no·
vcmbrodc1975 .... , .... , ........ , , ..... , • , , .......

466

- n• 12/76 (n• 43-B/76, na Clmara doa Deputados),
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- n• 4/76 (n• 39·B, de 1976, na Câmara dos Depu·
. tados), que aprova o texto de Tratado de Amizade
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do Brasil c a Repdblica do Paraguai, cm Assunção,
no dia 4 de dezembro de 1975 ....................... .
- n• 5/76 (n• 48-B, de 1976, na Câmara dos Depu·
tados, autoriza o Presidente da Rcp6blica a auscn·
tar'sc do Pais, no decurso da segunda quinzena do
corrente mês de abril, cm visita 11 República Francesa , ••.
- n• 6f76 (n• 49·B, de 1976, na Câmara doa Depu·
tados), ·que autoriza o Presidente da República a ausentar-se do Pais, no decurso da primeira quinzena
do mes de maio do corrente ano, cm visita ao Es·
lado do Reino Unido da Grll·Brctanha c Irlanda do
Norte, .......................................... ..
- n• 7/76 (n• 41·B/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Protocolo Adicional ao Traba·
lho de Limites de 21 de maio de 1972, entre a
República Federativa do Brasil c a República do Pa·
raguai, firmado cm Assunção a 4 de dezembro de
1975 ............................................ .
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- n• 13/76 (n• 1.807-B/76, na Casa de oiiscm), que
dispõe sobre gratificações na Justiça Eleitoral •••••••. , •.
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- n• 8f16 (n• 40-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Convenio de Coopcraçlo Turlstica,
entre a Rcpllblica Federativa do Brasil c República
do Peru, assinado cm Lima a 7 de nobcmbro de
1975............................................. .

275

- n• 9/16 (n• 44-B/76, na CAmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural
concluldo entre a República Federativa do Brasil c a
República Gaboncsa, a 14 de outubro de 1975 , , , . , ...•.
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- n• 10{76 (n• 45·B/76, na CAmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Tranaportcs A~·
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- n• 14/76 (n• 1.806-A/76, na Cua de oriscm), que
reajusta os vencimentos, ss!Arioa c proventos doa servi·
dores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, c
dA outras providencias ................... , .•.•.•• , , .

36

- n• 15/76 (n• 76-B/75, na Can de oriacm), que intra·
duz altcra:çõcs na Consolidaçlo das Leia do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.4~2. de I• de maio
de 1943 •. , . , .................................... , •

69

- n• 16/76 (n• 619/72, na Cua de oriacm), que de·
termina levantamentos pr~vioa de custo para fixa:çlo
de preços de produtouarlcolas ...................... .
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- n• 17/76 (n• 7~-D{15, na Cua de oriaom), que acres·
conta parásrafoa ao art. 822 da Lei n• 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Códiao de Processo Civil) ••.•••••

95

- n• 18/76 (n• 896-Cf7~,na origem), que altera o § I•
do art. 27 da Lei das Desapropriações, no que tan·
gc Afixação de honorários advocatlcioa •••...••• , , ••.•.
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- n• 19/76 (n• 741-B/75, na orisem), que acrcsccnta
dispositivo ao Código Nacional de Transito para per·
mitir a livre circulação de vclculos com multas pcn·
dentes de julsamcnto ............................. ..

208

- n• 20{76 (n• 1.973·B/76, na Cua de oriscm), que
aplica aos servidores da Câmara dos Deputados dispo·
sições do Decreto-Lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de
1976 (Reajusta os vencimentos c nl6rios dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Masis·
tratura, do Tribunal de Contas da Unllo), c dl outras providências ................................. ..

231

- n• 21/76 (n• 669·0/63, na Casa de origem), que
torna obrigatória a declaração de. preço total nas vcn·
das a prcstaçi!o, c dfl outras providências , . , , , , , ....•...
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280
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Renda devido, da empresa que tiver 50% de empresa·
dos cm faixa ctllria superior a 40 anos ................ .
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revoga dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de sctCm·
bro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) ............ .
- n• 2Sf76 (n• 1.582·0/73, na Casa de origem), que
fisa modl:los padronizado~ para currlcula rlrae exia!wis
de candidatos a cargos e funções pllblicas •.. , .•.......•
- n• 26/76 (n• 1.714-C/73, na Caaa de origem), que
torna obrigatória a utilizaçilo do "Relatório Padrão
de Acidentes de Trânsito", a ser preenchido após
cada ocorrência de trânsito, c determina outras provi·
cências .......................................... .
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- n• 60/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêrcia,
que dá nova rcdação ao artiso 450 do Decreto-Lei
n• 5.452, de 1• de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho) ....... , ............... , ......... .
- n• 61/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que dá nova rcdaçiio ao art. 3• do Decreto-Lei
n• 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe so·
brc a verificação judicial de insalubridade e pcriculo·
sidadc .......................................... ..
- n• 62/76, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro,
que estabelece novo critêrio para a distribuição da
contribuição sindical, c dá outras providências , .. , •..••.
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- n• 75/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêrcia,
que altera a redação do § 3• do art. 5• da Lei Or·
2
gãnica da Previdência Social ........................ .

334

- n• 76/76, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
que acrescenta partigrafo 2• ao CPC para condicionar
a concessão da liminar ln lnltlo lltls a prêvia audi·
çilo do réu, quando forem vários exigindo ainda a
citação do BNH ou INCRA, conforme seja o imóvel
urbano ou rural. Torna obrigatória, tambêm, a inter·
vcnção do Ministério Público .......... , ; •.. , • , , , .. ..

355

- n• 77 f76, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia,
que determina a concessão de um prazo aos usuários
de ngua c energia em atraso com os pagamentos de
tarifas, antes do corte do fornecimento, c dá outras
providências ......... , ........................... .

363

- n• 78/76-Complcmcntar, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, . que altera a Lei Complementar
n• 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pa·
gamento da verba de representação aos presidentes
dns Câmaras Municipais . , . , .. , .. , ... , . , ... , , , , , , , , ,

363

- n9 79-/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia,
que acrescenta dispositivos à Lei n• 5,107, de 13 de
setembro de !966, que criou o "Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço" , .. , •. , , . , , , , .. , , , , . , .. , , , . . . .

391

4

- n• 63/76, de autoria do Sr. Senador Paulo Guerra,
que dti nova redação ao parágrafo único do art. 32
da Lei n• 5.108, de 21-9·66 (Código Nacional de
Trânsito), alterado pelo Decreto-Lei n• 237, de
28·2·67, que dispõe sobre as cores dos sinais luminosos ...

\8

- n• 64/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêrcia,
que acrescenta parágrafo t!nico ao artiso 36 da Lei
n• 3,807, de 26 de agosto de 1960. (Lei Orgânico
do Previdência Social) , .... , ................ , .. , .. ..

49

- n• 65/76, de autoria do Sr. Senador ltal!vio Coelho,
que acrescenta parágrafo 3• ao artiso 11 da Lei
n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o C6·
digo Eleitoral .. , .......... , , .. , .. , ............ , .. , ;
- n• 66/76, de autoria do Sr. Senador Cattctc Pinheiro,
que altera a rcdaçao do art, 301 da Consolldaçilo
das Leis do Trabalho ..... , .. , .. , .............. , .. , ,
- n• 67/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que estabelece novos padrões de remuneração profisslo·
nal m!nima aos engenheiros, arqultctos c engenheiros
agrónomos, c dá outras providências , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

- n• 74f76, de autoria do Sr, Senador Nelson Carneiro,
que inclui no elenco das açõcs de rito sumar!ssimo a
do fiador para exonerar-se da fiança sem limitação de
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- n• 80/76, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
que acrescenta um parágrafo ao art. 224 da CLT,
rcnumcrando os demais, para fixar em 5 horas a jor-
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nada de trabalho do bancário que prestar serviço de
Caixa quer seja comissionado ou nilo , , , . , , , , . , , , , , . , , ,
- n• 81/76, de autoria do Sr. Senador Helvldio Nunes,
que faculta às pessoas llsicas deduzirem, para efeito
de abatimento do Imposto de Renda, as contribuições
que fizerem aos Diretórios dos Partidos Pollticos, e dâ
outras providências , ........................ , ... , ...
- n• 82/76-Complcmcntar, de autoria do Sr. Senador
Leite Chaves, que concede isenção de impostos incidentes nos produtos industrializados de soja, destinados à alimentação humana , , , , , , , . , , , , , , , , .. , , , , , , , ..

415
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479

- n• 84/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta parágrafo ao artigo 16 do Código Florestal ............................................ .

480

- n• 87/76, ac autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre estabelecimentos que lidam com sangue humano c seus derivados, c dã outras providên·
cias ................... , .... , ... , ... , , , ... , ...... .
- n• 88/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Qu~rcia,
que dâ nova rcdaçilo ao § 4• do artigo 11 da Lei
n• 3,807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica
da Previdência Social), amparando a Companheira de
segurado da Previdência Social .......... , .... , .......
- n• 89/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivos à Lei n• 2.604, de 17 de
setembro de 1955. que regula o cxcrcfcio da enfermagem profissional .•. , , ... , , .. , , , , , , , .. , , .... , , ..... .
- n• 90/76, de autoria do Sr. Senador Franco
Montoro, que eleva de 5 para 10% do salârio mfnimo
a cota do salârio-famflia devida aos empregados que
percebam até cinco salârios mfnimos . , , .... , .•...., ... ,
- n• 91/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia,
que restringe a publicidade de medicamentos aos casos que especifica, c dâ outras providências .•••. , ...•.•.
- n• 92/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que introduz modificações ao artigo 472, da Consolidação das Leis do Trabalho ....................... ..
- n• ~J/76, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves,
· que acrescenta parâgrafo llnico ao artigo n• 305 da
Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dis·
põe sobre os registras pllblicos, e dâ outras providên-·
cius
O O O O I

O 0

O O O 0 O I

I O I 0 O O O O O O O O O 0 O I I O I 0 O O O O O 0 O O O O O O O

-Melhoria para o
; discurso do Sr, Senador Nelson Carneiro , ... , , ..... , , . , , , .............. .

600

"PORTOS E NAVIOS"

480

- n• 86/76-Complcmcntar, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, que dispõe sobre remuneração de vereadores . , , , .... , . , . , . , , .
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- n• 83/76, de autoria do Sr. Senador Adalberto Sena,
que dA nova redaçilo ao parágrafo único do art. Sl3,
da Consolidação das Leis do Trabalho .. , , , ... , , .... , ..

- n• 85/76, de autoria do Sr. Senador Orestes Qu~rcia,
que dá nova rcdaçilo ao inciso I do artigo 10, da
Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (Dispõe
sobre o condomínio cm edificaÇões c as incorporações
imobiliãrias) . , ..... , , . , , , .. , , ... , , , , , .. , , . , , , , . , , ,

- n• 94/76, de autoria do Sr. Senador Ruy Carneiro,
que introduz modificações na Consolidação das Leis
do Trabalho, na parte referente aos vogais das juntas
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- n• 30/76, autoriza a Prefeitura Municipal de Guaíra
(SP), a realizar operação de crédito no valor de
CrS 4.516,475,00 (quatro milhões, quinhentos c dezesscis mil, quatrocentos e setenta c cinco cruzeiros) . , , .....
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- n• 31/76, autoriza a Prefeitura Municipal de Serrana
(SP), a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 {um milhão de cruzeiros) . , , .........•
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- n• 32/76, autoriza a Prefeitura Municipal de Marflia
(SP), a realizar operação de crédito no valor de
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- n• 34/76, autoriza a Prefeitura Municipal de Paragua·
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(SP), a rcalil:ar operação de crédito no valor de
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- n• 42/76. autoriza o Estado de Minas Gerais a
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- n• 43/76, autoriza o Estado de Minas Gerais a alie·
nar terras pllblicas que especifica , , .. , ........ , ...... ,
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- n• 46/76, autoriza o Estado de Minas Gerais a alicnartcrras públicas que especifica ................... ..
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n• 47/76, autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica ................ , .. ..
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- n• 48/76, de autoria do Sr. Senador João Calmon c
outros Srs. Senadores, que retifica o enquadramento
dos Auxiliares de Plenário classe "O" do Grupo
Atividadcs de Apoio Legislativo .............. , .... , ..

524

- n• 49/76, autoriza o Estado de Minas Gerai~ a alie·
nar terras públicas que especifica .................... ,
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PRESIDENTE ALFREDO STROESSNER
- Discurso do
, que se publica nos termos
do Requerimento n• 37/76, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres .... , , .......................... ,
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PRESIDENTE MAGALHÃES PINTO
-Discurso do
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Lourival Baptista c outros Srs. Senadores , , , , , , , . , . , . , .
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- n• 72/76, de autoria dos Srs. Senadores João Calmon
e Virgflio Távora, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, dos pronunciamentos feitos pelo
Exm• Sr. Ministro das Minas e Energia, Shigcaki
Ucki, c·· pelo Presidente da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM, Dr. Ivan Barreto de
Carvalho, por ocasião da inauguração da Usina Engenheiro Ademir Gonçalves Chaves, cm Patos de Minas,
no dia 31 de março de 1976 , .. , , .................... .

7

- n• 73/76, de autoria do Sr. Senador Virgflio Távora,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do pronunciamento do Exm• Sr. Ministro do Trabalho,
proferido no Palácio do Planalto, por ocasião da cria·
ção do Serviço Nacional de Formação Profissional Ru·
ral .............................................. .

7

- n• 74/76, de autoria do Sr. Senador Ruy Santos, de
adiamento da discussão do PLS n• 7/75 ........... , , , ..

21

do Sr Senador Fausto Castelo-Branco, solitranscrição nos Anais do Senado Federal,
transcrito do Diário de Nolfcia, de 3I de
1976, de Antônio Porto Sobrinho, sob o tf·

tu lo "Dcnys, o Herói discreto" ......... , ............ .

37

- n•s 76, 77 c 78/76, de autoria do Sr. Senador Ruy
Santos, de dispensa de publicação, para imediata discussão e votação das redaçi\cs finais das PR n•s 7,
8 e9f76 , .... , ................................ "" ·

39

- n• 79/76, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista
c outros srs. Senadores, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido ontem
pelo Senador Magalhães Pinto, Presidente do Senado
Federal, na solenidade de entrega de condecorações
cm comemoração dos 168 anos do Superior Tribunal
Militar, realizada nesta capital .......... , ...... , .... ,

50

- n• 80/76, dos Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy
Santos, solicitando a transcrição nos Anais do Senado
Federal do Discurso proferido pelo Excclentlssimo Se·
nhor Presidente da República, General Ernesto Gciscl,
no almoço realizado, no dia 31 de março último, no
Regimento Floriano, no Rio de Janeiro ..........• , , , , ,

50

- n• 81/76, dos Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo Sr. Ministro do
Exército, General Sylvio Coelho da Frota, quando da
realização do almoço com a presença do Excelcntlssimo
Senhor Presidente da República, no Regimento Floriano, no dia 3I de março, no Rio de Janeiro , . , .• , , , , , , ...

50

- n• 82/76, de autoria do Sr. Senador Ruy Santos, de
adiamento da discussão do PLS n• 66/75 , , , , , , , , , , , , , , ,
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Sessão da 29 Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em 19 de abril de 1976

PRESID~NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES
Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Scnadorc>:
Adalberto Sena - Jarbas Passarinho - Renato Franco Alexandre Costa - José Surncy - 1-!clvidio Nunes - Mauro
Bcncvidcs- Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Ruy Carneiro
- Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz CavJicante ·- Gilvan
Rocha - Lourival Bartista - l-leitor Dias - Luiz Viana - Ruy
Santos- Dirceu Cardoso -João Culmon - Amurai Peixoto Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Dunton Jobim - Nelson C;trnciro - ítamar Frunoo- Magalhães Pinto- Orestes
Quércia - Litzaro Barboza - ltalívio Coelho - Accioly Filho Ldtt~

Chuvcs- Evcl{lsio Viciru - Lcnoir Vurgas- Otuír Bcckcr-

Daniel Kricgcr- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista de presença acusa o cornpmccimcnto de 37 Srs. Scn;1dores. Havendo número
regiml.!nlal, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1'-Secrctúrio vai proceder it leitura do Expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
{)o Sr. /P-St•crt!târio da Câmara do.ç Dt.•puuu/os, t.•ncllminhando à
rel'i.wio do St•twdo awâgN~{o do ,\'t.•gublft' pro,it•ro:

I'RO.J ETO íJE LEI DA C,\MARA No 13, OE 1976
( N<' 1807-R/76, nu Cusa de uri~l!m)
DE INICIÚJVA DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dispõe sohn.• ~r11titicu~·iirs nu,lustica Eleitoral.

. O Congrl!sso Nacional decreta:
,b.rt. I' A gMifi~nc;ào de prcscnc;u dos membros dos Tribunni:;
Eldtor.:tis, por st:&sào n que: compmcçam, até o mflximo de H{oito)
ror més, pass~ ~ ser calculuda com u aplicação dos scgumtcs percentuais incidente:, sobre o maior vnlor de referência, lixudo l~m cum·
primcnto à Lei n' 6.205, de 29 de abril de 1975:
1- Tribunal Superior Eleitoral: MO% (oitenta por cento):
fi - l"ribun~lis Rcgiomais Elcitonlis: 651J'o (scsscntu c cinco por
cento),

Parúgrafo (mico. No período compreendido entre 90 (novcntu)
dias antes c 90 (noventa) dias depois de eleições que se realizem cm
todo o Pais. é de 15 (quinl.;!) o rnúximo de sr.:ssõcs mensais
n:muncradas.
-w- - --Á-ri. 211 A grutificw;à~ ~~;~~wl de Juízes ~lei torais passa a corres-"
rwndcr a 3 (três) vezes o muior vulor de referência a queM: refere o
Art. 11'
P:<rúgrafo único. As utividadcs de Escriviio Eleitoral, quando
ni'io l:llrrcspundcntcs ~~ c<~rgo ou funçiio d\~ conliançu, scriio n:tribuldas com u gratilkm;:1o mensal cMrcspondcntc n 2 (du:~sj vc1cs o
maior valor de referência, de que tratu l, Art. IY,
Art. Jo O J>rocurador-Ger:tl Eleitornl c os Procurnoor<'fi Rcgiulwis Elcituruis, obscrvudo u limite múxitno de sl!ssõcs ror més,
farão jus :'1 gratilicuçiio de prcscncu devida Hos mcrnhro:i dos
Trihunais pcranll~ os qu,IJS oficiarem.
ArL 4Y A dt.:spcsu resultante da U!1licacUo desta lei scrí1 utcndida
l'om rc::urstJs or~amcntÍirios prUrrius.

Art. 5• Nos cúlcUios dccorreutes · du aplicação desta lei serão
dcsprczudas as fruções de cruzeiro.
Art. 6Y As gratificações concedidas por osta lei vigorarão '
partir de I' de março de 1976.
Art. 7• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições c:m contrário.
MENSAGEM N• SK, OE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de
submeter it elevada deliberação de Vossas Excelências, acompunhado de proposta fundamentada do Senhor Ministro Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre gratificações na Justiça Eleitoral".
Brasília, cm lO de março de 1976.- Ernesto Gcisel
Oficio n•M9
Brasília, 18 de fevereiro de 1976
À sua Exceli:ncia o Senhor Gcneral-de-Exi:rcito Ernesto Geiscl
Digníssimo Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter it elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo anteprojcl.o sobre gratificações na Justiça
Eleitoral, a fim de que Vossa Excelência, se com ele concordar, se
digne dctt:rminnr providêncius paru sua conversão na medida legis·
lmiva adequada.
A Justiça Eleitoral, como é sabido, não tem magistrados
próprios. Seus Tribunais são integrados por Ministros do Supremo
Tribunal Federal c do Tribunal Federal de Recursos, Descmb;trgadaros, Juizes de Direito c Juízes Feçlcrais, ali:m de dois advogudos, escolhidos pelo Presidente da República de listas triplices org;tnizadas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais de Justiço! dos E~t:1dos,conrormeo caso.
Todos, enquanto integram os Tribunais Eleitorais pelo prazo
mínimo de 2 unos c múximo de 4, ~cumulam tais atividudes com as
da Justicn Comum, ou com u di! st:us escritórios, no cuso dos
udvogudos. Como retribuição do trabalho prestado it Justiça
Eleitoral, recebem urna grutilicuçtto de presença, por s~:ssão n que·.
compareçam, ati.: o limite múximo d.: 15 por mês.
·
Tais gratificações, ali:m de fixadas atuulmentc cm lmportânc'tas
nuo condizentes com as funções desempenhadas por magistrudos dos
mais altos Trihunuis do País e dos Es1Udos, em v{1rius épocas
dcixurum de ser oportunamente revisudus. Mnis de umu vez licurum
esquecidas, porque os membros dos Tribunuis Eleitornis, nào
recebendo vencimentos nessa qualidade, não forum lcmbrudos por
ocasiilo da cluboruçUo dus leis do uumento.
Os Ministn1s do Tribunal Superior Eleitoral, recebem. utualmcnte, CrS 149,00 por st:ssi\o a que compareçam: us membros dOs
Trihunaís Regionais, CrS 106,00 por sessão, observado, cm umbos
OS CUSOS, O limite de 15 SCSSÕes flOr mês,
O nntcprojcto snm1 us duas falhus tmtcs apontadus. Tornu a gru·
tificaçl1o cundizcntc com u importância dos Tribunuis, c o faz sem
ncnhllnHI inovuçUo, p1.1is cin~c·sc a udotm critérios, busc!l c li miles jú
lhados para os órAilos de delibcraçilo colctiVII da Administruc;ilo
Pithlica Fe<lcral !Lei n<' 5.708, de 4 de outubro de 1971 c Decreto no
69JX2 de Ili di! mlluhro de 1471). 0~ aumentos futuro!'!, por outro

-2lado, serão nutomúticos, tu! como ocorre com uqucles órguos de deli·
bcruçlio coletivu tomados como purndigmns.
Tambi:m na primeira instünctu, u Justiço Eleitoral funciona com
mugistrados c cscrivUes da Justiça comum. E, du mesma rorma, a
União pugu·lhes uma gratificação, nesse caso, mensal.
Na lei eleito rui que inaugurou tal sistema (Decreto-lei n• 7.856,
de 28·5·45), foram atribuídos gratificações de CrS 1.000,00 e
CrS 800,00,rcspcctivamcntc, aos Juízes c Escrivãcs Eleitorais, gra·
ti ficações que correspondiam - considerado o maior salário
mínimo, então vigente, de CrS 380,00 (Decreto-lei n• 5.977. de JO.JJ.
43) - a cerca de três vezes tu! vulor pura os Juizes, e de duas vezes
paru os Escrivàes.
Com o passar do tempo, tnis gratificnçõcs sofreram sucessivas
reduções no seu valor real, de sorte que, atualmente, com o maior

salilrio mínimo fixado em CrS 532,80, Juizes e Escrivãcs Eleitorais
percebem, respectivamente, Cr$ 430,00 c CrS 192,00. A insigni·
ficilncia dos valores atuais dispensa comentários.
Nesse ponto, o anteprojeto pretende restabelecer a relação da
referida primeira lei, de 1945, para que as gratificações mcnsuis dos
Juizes c Eseriviics Eleitorais udquiram a primitivo expressão.
Saliento, finalmente, que o anteprojetó, otendendo à orientação
assentada pela Lei no 6.205, de i9 de abril de 1975, tomou por bnse o
valor de referência nele instituído, para fins que não os estritamente
salariais, em substituição ao salário mínimo.
Aproveito-me du oportunidade paro apresentar a Vossa Exce·
lência os nicus protestos de alta consideração e elevado apreço. Xavier de Albuquerque, Presidente do Tribuno! Superior Eleitornl.
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças:)
O SR. PRESIDENTE (Mugalhães Pinto) - O projeto que
acaba de ser lido, nos termos da alfnea b do inciso 11 do árt. 141 do
Regimento Interno, reccberâ ·emendas, ,perante a primeira comis~ào
a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinãrias.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
comunico ao Plenãrio .que determinou o arquivamento dos Oficias
Sf8, de 1973 e S/34, de 1974, dos Governadores do Estado do
Maranhão c do a~tigo Estudo da Guanabara, respectivamente,
solicitando autorizaÇão do Senado Federal para que aqueles Estados
contratassem operação de empréstimo externo, uma vez que, até a
presente data, não foi completada a documentação necessâria à
tramitação das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr.I•·Secretârio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1976
Dtí nuvu redução ao urtigo 450 do Dccreto·lei n' 5.452, de
I' de maio de 1943 (Consoliduçõo das Leis do Trabalho).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Dú·sc uo artigo 4SO do Decreto-lei no 5.452, de Io de
maio de 1943, a seguinte redução:

Tal medida vem de encontro ao anseio de grande parcela dos
empregados brasileiros, principalmente do setor bancário, c visa.coi·
bir abusos por purte de empregadores que, gufndando funcionários
a cargos mais elevados, interinamente ou em comissilo, deixa de cfe·
tuur o pagamento de diferença salarial existente entre esses c os car·
gos efetivos, muito embora u designação desses empregudos se per·
petli:im no tempo.
Ademais, frise-se, a jurisprudência tru~~histã vém adotundo a
orientação no sentido de ser devida a diferen~~ salarial apurada entre
o cargo exercido interinamente ou em substituição, c aquele,
resultante do contrato de trabalho, orientação essa que, infelizmente,
ainda não alcançou aqueles que exercem ou venham a exercer cargos
em comissão.
Pelos motivos expostos, u fim de que os empregados não te·
nhum que bater às portas do Poder Judiciário, para lograrem receber
as diferenças saluriais provenientes do exercício interino ou cm
substituição de cargos mais elevados, bem como, para possibilitar a
percepção dessa diferença àqueles chamudos·a ocupar cargos cm co·
missão, é que nos animamos u apresentar a medido legal ora
proposta.
Com esse propósito, cntregumos a presente proposição à consi·
derução dos doutos na matéria e à deliberação sobcrnnu do
Congresso Nucionnl.
Saiu das Sessões, em I• de abril de 1976. Orestes Quércia.

garantidas a contagem do .tempo naquele serviço, bem como
volta ao curso unterior, alóm du remuneração corresponden·
te ao cargo exercido nas condições acima."
Art. 2° Esta lei entrará cm vigor nu dutu de sua publicuçilo rcvo·
gudus us disposições cm contrário.
Justlficaçilo
Objctiva u altcruçilo oru propostu, possibilitar u todo empre·
gndo que venhu u ocupar, cm comissi\o, interinamente, ou em

substituição, cargo diverso dnquele constante de seu contrato de tru·
bulho, n percepção da remuneração correspondente ao cargo exer·
cido ncssus condições.

.,
,.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 5.452, DE to DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 450. Ao empregado chamado u ocupur, em comissão,
interinamente, ou em substituiçilo eventual ou Jemporáriu cargo
diverso do que exercer na empresa, serilo garantidas a contagem do
tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo nntcrior.

.I

(

[!

IÀs Comissões de Constituição e Justiça, dt Legislação Social
e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 61, DE 1976
I)IÍ nova redução uo art. 3• do Dccreto·lel no 389, de 26
de dezembro de 1968, que dispõe sobre a verifieaçilo judicial de
insulubridtodc c pcriculosidadc.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• f: dada ao caput do art. 3• do Decreto-lei no 389, de 26
de dezembro de 1968, a seguinte redução:
"Art. 3• Os crcitos pecuniários, inclusive adicionais,
decorrentes do trabalho nus condições du insalubridade ou
d:t periculosid:tdc utcswdns, serfto devido~ a contar de dois
anos anteriores à data do ajuizamcnto da reclamação,"
Art, 2' Esta lei entrará em vigor nu data de sua publicaçilo,
rcvogudns us disposições cm contrário .
•Justifii:açiio

"Art. 450. Ao empregado chamado u ocupar, cm
comissilo, interinnmente, ou em substituição eventual ou
tcmpor{arin, cargo diverso do que exercer nu empresa, serão

i',
'

I. A redução utuul do art. 3•, que se pretende modificar, ó a
seguinte:

.. Art. 3Y Os ereitos pecuniários, ·inclusive adicionais,
decorrente' do trabalho nus condições de insalubridade ou
d11 periculosidnde atestadas, serilo devidas a contar du duta
do ajulzumento da reclamuçilo."
Essa disposição do Decreto-lei n• 389, elidiu, para os efeitos do
pagamento do udicionul de insulubridude, o prazo prescricional de
dois unos. cm prejuízo dos trabalhadores que exercem suas runções
com risco de vidu c saúde. Foi, nu verdade, injustiça clamorosu, con·
truu quul vem ciumando u classe obreira atingida, em todos os rccun·
tos do Pu is.
A disposiçilo legal é, realmente, iníquu, como, uliús, outrus dis·
posições do mesmo diploma legul, especialmente o urt. 4•, que mun·

I
I
I

I

--3dava aplicar os princípios dessa malfadada lei aos procedimentos
judiciais cujas sentenças nilo tivessem sido ainda executadas.
Contra tal aberração jurídica se manifestaram os Tribunais, scn·
do que a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinârio
n• 72.200, relatado pelo Ministro Luiz Gallotti, proclamou a sua
inconstitucionalidade, conforme se vê da respectiva ementa, assim
redigida:
"Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade do
art. 4• do DI. 389, de 26·12·68, no tocante aos princfpios de
direito substantivo atingidos pelo mesmo decreto-lei." (Acór·
dilo de 27·10-1971, na Revista Trimestral de Jurisprudência,
60/266).
Pela Resolução n• 45/72, o Senado Federal suspendeu a
execução do art: 4•, conforme se vê do Diário Ofldll da Unlio, de
28-9-1972.
Restou, entretanto, o art. 3•, objcto de vivas controvérsias na
Justiça.
Realmente, tem inteira procedência a Federação dos Trabalha·
dores nas Indústrias no Estado de Pernambuco, quando, na represcn·
tação que me encaminhou, raz as seguintes ponderações:
"A pcrfcia não cria insalubridade c nem pcriculosidadc,
apenas constata o que já existe, devendo, portanto, os creitos
secundários da atividadc perigosa ou insalubre retroagir aos
dois anos não atingidos pela prescrição bienal.
"O rato gerador do direito da percepção do adicional é: a
atividade em trabalhos perigosos ou insalubres."
No seu brilhantfssimo voto, no aresto proferido no Recurso
Extraordinário n• 72.200, jâ esposara esta tese o eminente relator,
Ministro Luiz Gallotti:
"O acórdão recorrido abrandou o preceito, mandando
que os adicionais fossem pagos desde o ajuizamcnto da recla·
mação. Mas penso que deveria ter ido além, assegurando o di·
rei to dos empregados desde dois anos antes de tal ajuizamen·
to, como fizera a Junta, dado que os adicionais anteriores
estariam prescritos. ~ que a lei nova pode ter aplicação ime·
diata, para alcançar os pleitos cm curso, quanto às normas
processuais, não, porém, quanto ao Inicio da obrigação, que
nasce do rato. Conheço do recurso c lhe dou provimento para
restabelecer a decisão da Junta, declarando inconstitucional
o art. 3•, caput, do DL 389, de 26-12-68."
O voto do Ministro Thompson Flores roi também pe·
rcmptório:
"2. Tenho que não pode prevalecer aquele preceito,
dado que atenta contra o direito adquirido, assegurado por
todas as Constituições, inclusive a vigente, art. 153, § 3•.
Realmente, o direito ao adicional não emerge nem do procedi·
·mento judicial e muito menos da perfcla técnica, que
simplesmente o •erlfica.
Ela deftul de um rato, qual seja o empregado trabalhar
cm ntividadc especificada como insalubre, nos termos da lei.
Dessa situação râtica promana o direito adquirido pelo
empregador c o dever patronal de reparâ-lo com o acréscimo
de seu salllrio.
E como tal direito não dependia de requisito outro,
adquirido estava, na lição dos autores (Carlos Maximiliano,
"Direito lntertcmporal", pâg. 44 c scgs.), integra•a·se no seu
patrlmônlo (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6•, § 2•),
niio poderia lei posterior llmltô·lo.
Fazendo-o, o citado nrt. 3•, não pode prevalecer ante a
garantia assegurada pela Constituição de 1967, vigente uo
tempo, art. 150, §4•.
3. Acompanho, pois, o voto do eminente relator,
declarando u inconstitucionalidade apenas do art. 3• referido,

não se fazendo mister a do art. 4•, o qual só teria sentido se
prevalecesse aquele,"
Também o Ministro Amarai Santos votou no mesmo sentido.
Entretanto, prevaleceu o voto.do Ministro Eloy.Chavcs, o que
levou o relator a modificar o seu entendimento, que ficou finalmente
assim expresso:
"Por isso que o caso pode ter solução sem que se declare
inconstitucional o ar\. 3• do DL 389, como bem se vê do voto
do eminente Ministro Eloy da Rocha, adoto a conclusão de
Sua Excelência e rctifico a minha, nesse ponto. Fico, assim,
fiel à norma sempre seguida pela Corte Suprema dos Estados
Unidos e pela nossa, no sentido de que não se declara a
inconstitucionalidade de um preceito legal, quando, sem ela,
o litfgio pode ter solução. Quando esta não ror possfvcl sem
que se decida sobre a constitucionalidade do art. 3•, julgare·
mos então quanto a estc(R.T.J., 60/273)."
De qualquer forma, ficou assegurado o direito adquirido daquc·
les que, à data da promulgação do Decreto-lei n• 389, já trabalha·
vam cm atividades insalubres ou perigosas. A forma do art. 3•
passou a incidir tão-somente a partir de sua promulgação.
Esse entendimento do art. 3• se fixou na jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho, que, cm conseqUência, editou o
Prejulgado n•41, assim concebido:
"~ constitucional o art. 3• do Decreto-lei n• 389, de
1968, ficando, todavia, superada a questão da inconstitu·
cionalidade do art. 4• do mesmo Decreto-lei, face à Resolu·
ção n• 45/72, do Senado Federal, que suspendeu a vigência
da referida norma, por força da decisão do Excelso Supremo
Tribunal Federal."

A questão voltou novamente no Prctório Excelso, cuja
jurisprudência fixou a seguinte inteligência do art. 3•:
"Recurso Extraordinãrio n• 79.922- Relator: Ministro.
Aliomar Baleeiro - Ementa: Adicional de insalubridade. Se
bem que plenamente constitucional, o art. 3• do Decret~el n•
389/68, não Incide sobre casos anteriores à sua •lgêncla. Art.
153, § 3•, da Constituição." (Acórdão de 19·2·1975, no DJ de
21-3-1975, pág. 1.718.)
"Recurso Extraordinârio n• 81.294 Relator:
Ministro Cunha Peixoto - Ementa: Adicional de
insalubridade. Art. 3• do Decreto-lei n• 389/68. O
empregado admitido anteriormente à vigência do citado
Decreto-lei, tem direito adquirido aos adicionais de
insalubridade." (Acórdão de 2·10-1975, no DJ de 21·11·75,
pág. 8.665.)
Assim, graças à jurisprudência rcitarada c predominantemente
não só do Tribunal Superior do Trabalho como do Supremo
Tribunal, ficou firmado o principio da constitucionalidade do art. 3•
do Decreto-lei n• 389/68 que, como norma de direito material, não
poderia alcançar o direito adquirido. Incidia a partir de sua
promulgação, não atingidos os casos pretéritos.
Entretanto, mesmo firmada tal hermenêutica do dispositivo,
não se pode contestar a grande injustiça contida na norma do art. 3•,
cuja rcdaçilo se pretende alterar.
Realmente, a insalubridade c a pcriculosidadc constituem
questão fâtica. Nilo decorrem nem da pcrfcia, nem do ajui~amcnto
da demanda.
Impõe-se, pois, a abolição do dispositivo infquo, que afeta a
snllde e mesmo a vida de milhares de trabalhadores brasileiros, que
as colocam permanentemente cm risco, para servir à economia
brasileira, à qual seu trabalho é indispcnsllvcl c de fundamental
importância.
Por isso, nossa proposição, restabelece o direito anterior, mais
justo e humano, a fim de declarar que os efeitos pccunillrios

-4decorrentes do fato da insalubridade ou da periculosidade nilo se
contam a partir do ajuizamento da reclamação, mas desde a sua
própria existência, sujeitos, evidentemente, aos prazos prescricionais
da legislação trabalhista, que é de dois anos,
O Brasil muito justamente se orgulha de 3Ua legislaçilo
trabalhista, uma das mais avançadas. do mundo.
·
Pois bem, o art, 3• do Decreto-lei n• 389/68 é um retrocesso,
verdadeiro alcijào cm nosso Direito do Trabalho, que deve ser
extirpado, cm beneficio dos nossos foros de cultura jurídica c do
mais sagrado direito dos trabalhadores, cujas atividadcs se dcscnvol·
vem. em contraste com as demais, numa raixa de graves riscos de
vida e de saúde.
Por isso, a modificação do art, 3• do citado decreto-lei constitui
justíssima aspiração de milhares e milhares de obreiros, cm todas as
regiões do nosso País.
Atendendo a essa aspiração, o Congresso Nacional
demonstrará mais uma vez sua sensibilidade política c se engradcccrã
aos olhos da Nação, sobretudo perante os trabalhadores, alicerces
do nosso poderio cconõmjco, 305 quais estará npcmss fazendo
elementar justiça.
Sala das Sessões, l•dc abril del976.- Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legidaçtio
Social e de Finanças.}

Finalmente, se considerarmos os relevantes serviços prestados
pelo Programa Especial de Bolsas de Estudo (PEDE) e a necessidade
de ampliar, ao máximo, o número de bolsas por ele concedidos aos
trabalhadores c seus dependentes, forÇoso má reconhecer-se que os
atuais 3% da contribuição sindical atribuídos ao Programa precisam·
ser urgentemente aumentados,
O presente projeto, aproveitando uma das sugestões aprovada
no li Congresso dos Gráficos, modifica o critério de distribuição da
contribuição sindical, reduzindo as percentagens relativas 11 conta
"Emprego c Salário" (utilizada como reforço das verbas do Ministério do Trabalho, i11ciusive cm viagens e gratificações de Gabinete); e
à comissão bancária e elevando as referentes ao PEBE (de .I para
10%) e aos Sindicatos, estes últimos agora sujeitos aos novos encargos decorrentes do Plano de Valorização da Seção Sindical.
Conliamos, pois, na aprovação do presente projeto que,
reformulando o critério de distribuição do antigo imposto sindical,
proporcionará maiores recursos para que os Sindicatos e o PEBE
executem seus programas de assistência aos trabalhadore~ brnsilciros.
Sala das Sessões, cm i' de abril de 1976.- Franoo Montorn.

LEGISLACif.O CITADA
DECRETO-LEI N• 5,452, DE I• DE MAIO DE 1943
Consolidaçiio das Leis do Trabalho
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1976
Estabelece novo critério para a distribuição da contribuição sindical e dá outras prmidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A Contribuição Sindical, a que se refere o Capitulo III
do Título V da Consolidação das Leis do Trabalho passa a ser distribuída da seguinte maneira:
1-60% (sessenta por cento) para os Sindicatos;
l i - 15% (quinze por cento) para as Federações;
III- 5% (cinco por cento) para as Confederações;
IV- 10% (dez por cento) para o Programa Especial de Bolsas
de Estudo (PEBE);

v- 8% (oito por ~cnto) para a Conta "Emprego c Salário",
criada pela Lei n• 4.589, de li de dezembro de 1964;
VI- 2% (dois por cento) para o agente arrecadador, a título de
Comissão,
Art. 2• O critério ora estabelecido vigorará a partir de I• de
janeiro de 1977,
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrârio.
J ustirlcnçiío
A contribuição sindical, nova denominação do imposto sindical
criado pelo Decreto-lei n• 2.377/40, representa, até hoje, o principal
sustentáculo das entidades sindicais brasileiras,

CAPITULO III
Da Contribuição Sindical
SEÇÃO I
Do fixação e do r.colhim•nto da
contribuição sindical
Art. 578 - As contribuições devidas aos sindicatos pelos que
participem das categorias ecoo1ômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas rereridas entidades, serão, õob a
denominação de "Contribuição Sindicnl", pagas, recolhidas e aolicadas r. a forma estabelecida neste Capítulo.
·
NOTA
I) A designação de '·contribuição sindical" em lugar de
"imposto sindical" é criação do Decreto-lei n• 27, de 14 de novembro de 1966, Ver outrossim, o inciso V do art, 35 do Decreto-lei
n• 229, de 28 dofcvereiro de 1967.
2) Reza o art. 2• do Decreto-lei n• 300, de 28-2-67 (com a redução duda pelo Docreto-1ei n• 563, de 30-4-69): "Aplicam-se à contribuição sindical as mesmas normas e princípios estabelecidos no art.
37 e seu parágrnfo único dn Lei n' 4.829, de 5 de novembro de 1965",
,\rt. 579. i\ contribuição sindical é devida por todos uqudcs que
participnrcm de umu determinada cntcgoria cconômica ou prolissio·
nal, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato reprcsentati·
vo du mesma categoria ou profissilo ou, incxistindo êste, na
conformidade do disposto no art. 591.

Todavia, a distribuição do tributo pelas entidades em foco uindu
oferece distorções dignas de serem corrigidas, de modo a, pelo menos, reduzir os inconvenientes de sua obrigatória cobrança de
patrões c empregados.

anuulmcntc, c: consistirá:

Uma das falhas mais criticadas na partilha da contribuiçilo
sindical diz respeito à dcstinacão de 20% desta para a conta
"Emprego c Salário", verdndcirn sucessora do famigerado Fundo
Sindical. Outro desralquc bastante expressivo decorre do deferimento do desconto de 6% 11 titulo de comissão bancária, em favor dn
Cnixa Econômica ou do Banco do Brasil.

b) paru os agentes ou trabalhadores autónomos e pura os profissionais liberais, numu import1incia correspondente n 10% (dez por
cento) do maior salário mínimo vigente no Pais,

Art. 580. A contribuiçiio sindical serll pnga de uma só vez,
a) na import1inciu correspondente à remuneração de um diu de
trabnlho, pura os empregados, qualquer que scju a rorma da referida
remuneração;
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c) para os empregadores, ""ma importllncia proporcional ao
capital da respectiva firmo ou empresa, conforme a seguinte tabela
prosrossiva:
Dlscrimlnuçiio

I~

I

I

(

Percentagem

Capital até: 50 (cinqUenta)
vezes o salllrio mínimo fiscal.....
Sobre u parte do capital, excedente
de 50 (cinqUenta) vezes o
salário mínimo fiscal c ati:
1.000 (mil) vezes , , , .. , , , . , , , ,
Sobre a parte do capitnl excedente
de 1.000 (mil) vezes o sal4rio
mínimo fiscal e até 50.000
(cinqUenta mil) vezes.,,., .. ,.,
Sobre a parte do capital excedente de
50.000 (cinqUenta mil) vezes
c salário mínimo fiscal e ati:
500.000 (quinhentas mil) vezes,
limite máximo para o dtlculo
do imposto .... , .. , .. , , , .... ,

0,5% do capital

0,1% do capital

0,05% do capital

582.

0,01% do capital

§ I• :::fixada cm 1/25 (um vinte c cinco avos) do salãrio mínimo fiscal a contribuição mínima ~evida pelos empregadores, independentemente do cnpital social da empresa.
§ 2• Para efeito de cálculo da contribuiç~o previs:a na tabela
constante da allnea c, considernr-se-á sal!trio mínimo liscal o maior
::mlário mínimo mensal vigente no País arredondando para NCrS
l ,00 (um cruzeiro novo), a fraçào porventura existente.
§ :lY Os agentes ou trabalhadores autónomos organizados ern
empresa, com capital registrado, recolherão a contribuiçüo aos respectivos sindicatos, de acordo com a tabela c:onstante da alinea c.

Art. 581. Para os fins da alínea c do artigo anterior, as empresas atribuirão pnrte do respectivo capital :is :iuas sucursais, filiais
ou asr.nr.ias, na proporção das torrcspond~ntes opern~ões
económicas, do que dar1.io conhecimento às delegacias regionais do
Ministério dn Trabalho e Previdência Social, ou às repartições autoriladns em virtude de lei nos Estados conforme a localidade da s~de
da empresa.
Art. 582, Os empregadores silo obrigados a descontar da folha
de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de marr,o de cada
ano, a contribuição sindical por estes devida aos respecti•1os
sindicatos.
§ I• Cnnsidel'a-se um dia de trabalho para efeito de dctec•mina.çUo da importân.:ia u que n!ude o inciso nu" do art. 580:
I- a import5ncin equivalente '' 1/30 (um trinta avos) do
salário ajustado e11tre o empregador c o empregado, se este for

1nensalistn:
I!- n importilncin equivalente u um11 diária ou a oito hera~ dt•
ti'Ubnlllo normal, se o pagamento no empregado for, rcspectivamcnte:, feito por día ou por horn;

lll -a importância equivalente a I/30 (urn trinta avos) da
quantid percebidl! no mt:s nnterior,

submetida, deo1tro de 60 dias após a expedição da correspondente
carta de reconhecimento, à aprovação do Departamento Nacional
do Trabalho, no Distrito Federal, e das ~clcgacias regionais do Ministério do Trabalho c Previdência Social (MTPS), ou das repar·
tições estaduais autorizadas cm virtude de lei, na forma das
instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho c Previdência Social,
Art. 584, Servirá de base para o pagamento da contribuição
sindical, pelos agentes ou trabalhadores autónomos c profissionais liberais, a lista organizada pelos respectivos sindicatos c, na falta
destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria,
Art, 585, Os profissionais liberais poderão optar pelo
pagamento da contribuição sindical unicamente aos sindicatos das
respectivas profiSEõcs,
Parágrafo único, Nessa hipótese, à. vista da manifestação do
contribuinte c da r.xibiç:lo da prova de quitaç~o da contribuição,·
dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixa rã de
eletuar, no salãrio do contribuinte, o desconto a que se refere o art.

s~

u remunero.çào for pngu pol'

tarefo, empreitada ou comisslo.
§ 2• Quando o salltrio for pago cm utilidades, 011 nos caso. em
que o empregado receba habitunlmMte gorgetas ou gratificações de
terceiros, a contribuiçuo sindical corresponderá n 1/30 (um trinta
avos} da importância que tiver servido de buse, no mês de juneiro,
puru a contribuiçüo do empregado uo Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. SH3. A fixuçüo da contribuição sin~icul devida pelos
agentes ou trabalhadores autônomos c profissionais libcruis, fur-se-~
medumte proposta elaborudu pelos respectivos sindicatos e

.

Art. 586. A contribuiçilc sindical devida pelos empregadores,
empregados c agentes ou trabalhadores autónomos e pelos
prolissionais liberais, será recolhida, nos meses fixados no presente
Capítulo, ao Banco do Brasil, ou, nas localidades onde não houver
agência ou filial desse estabelecimento bancário,' aos estabelecimentos bancários nacionais indicados pela autoridade regional do
Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), os quais, de
acordo com instruções que lhes rorem expedidas, depositarão no
Ban•:o do Brasil, mediante guia, as importâncias arrecadadas.
§ I• Em se tratando de empregador, agentes ou trabalhadores
autónomos, ou profissionais liberais, o recolhimento será feito diretam~ntr. pelo contribuinte,
§ 2• Em se t~atando de contribuição sindical devida pelos empregados, sua arrecadação, feita na forma do art. 582, scrã recolhida
dirctamer.te pelo empregador respectivo,
§ 3• O recolhimento da contribuição sindical descontada pelos
empregadores aos respectivos e111prcgados será cfetuada no mês de
abril de cada ano,
§ 4• O recolhimento da contribuição sindical pelos agentes ou
trabalhadores autónomos e profissionais liberais realizar-se-A no mês
de fevereiro de cada ano na forma do disposto no presente Capitulo,
§ 5• O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo
com .as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
§ 6• O comprovante de depósito da contribuição sindical, cfetoado na forma deste Capitulo, será remetido aos respectivos sindica:os ou 6rgiios a que couber, nu conformidade das instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art, 587. O recolhimento da contribuição sindical dos cmpregadores cfctuar.. sc.. :í no mês de janc::iro de cada ano, ou, para os
que venham a estabelecer-se após aquele mês, na ocasião cm que requeil'am às repartições o registro ou a licença para seu funcionamento, c serD feito, diretamentc, n11 conformidade: do nrtillo anterior,

Art. 58S. O Btmco do Brasil abrirá uma con-ta corrente
especial com juros; da contribuiçào sindical, cm nome de cada uma
d(IS entidades sindicais, n que couber a contribuição sindical, rc
conhecidas pelo Ministério do Trabalho e !'rcvidôncia Social, que,
para esse fim, o cientificarA das' seguintes ocorrências: reconhecimento, fr.chnmento, eleição, suspensão c destituição de diretorcs.
§ I• As retiradas na conta corrente especial da contribui~ào
sindical só serão admitidas mediante cheque assinado pelo tesoureiro
da entidade sindical e visado pelo respectivo presidente,
§ 29 O Banco do Brasil rcmeterâ no Departamento Nacional
do Trabalho, quando solicitado, os extratos de conta corrente das
entidades sindicais.
Art. 58Q, Da importância anual da arrecadação da con·
tribuiçUo sindiral será deduzidtl, em favor dus entidad1os sindicais dr.
ltrtl" .:upcrior, a percentagem de 20% (vinte por cento), cubenco IS%

-6(quinze por cento) à federação coordenadora das categorias ~ que
III- dos profissionais liberais:
corresponderem os sindicatos c os restantes 5% (cinco por cento) à
a) cm bibliotecas especializadas;
respectiva confcdcraçilo.
·
b) cm congressos c conferências;
§ I• As aludidas percentagens serão pagas dirctamcntc pelo sinc) cm estudos científicos;
dicalo à correspondente federação c por esta à confederação legald) cm assistêncinjudiciárin;
mente reconhecida, devendo o pagamento ser feito até 30 dias após a ,
e) cm assistência médica, dentária c hospitalar;
data da arrecadação da contribuição sindical.
f) cm auxllios de viagem;
§ 2• lncxistindo federação legalmente reconhecida, a perceng) em cooperativas de consumo;
tagem de 20% (vinte por cento) será paga integralmente à confeh) cm bclsas-de-estudo;
I) na manutenção de estabelecimentos de ensino, inclusive de
deração relativa ao mesmo ramo económico ou profissional.
§ 3• Na falia de entidades sindicais de grau superior, os sindiformação profissional c, ainda, na qualificação de milo-dc-obra;
catos depositarão a percentagem que àquelas caberia ·na conta
j) cm prõmios anuais científicos;
especial a que se refere o ar!. 590,
k) em finalidades esportivas c sociais;
I) em assistência à maternidade;
§ 4• A entidade sindical que nilo der cumprimento no que determina o parágrafo primeiro deste artigo, ficará impedida de movim) em auxilio-funeral;
n) nas despesas decorrentes dos encargos criados pelo presente
mentar a respectiva conta bancária, sem prejuízo das penalidades
Capítulo.
previstas no nrl. 598.
Arl. 590. Das importâncias recolhidas de acordo com o artigo
586, o Banco do Brasil transferirá a uma conta especial, denominada
"Emprego e Salário", vinte por cento da contribuição sindical.
An. 59 I. As empresas ou indivíduos, integrantes de categorias
económicas ou profissionais que não se tenham constituído cm sindi-

cato devem, obrigatoriamente, concorrer com a importância correspondente à contribuição sindical para a federação representativa do
grupo dentro do qual estiver incluída na respectiva categoria de
acordo com o plano de enquadramento sindical a que se refere o Capitulo II. Nesse caso, das importâncias arrecadadas, vinte por cento
serão deduzidos em favor da respectiva confederação c vinte por
cento para a conta "Emprego e Salário".
§ I• Operar-se-á da mesma forma quando não existir a federação, cabendo a contribuição à confederação representativa do
correspondente grupo do qual serão deduzidos vinte por cento para
a conta .. Emprego e Salário".
§ 2• Na hipótese de não haver sindicato nem entidade sindical
de grau superior, a contribuição sindical do respectivo grupo será
recolhida inteiramente em favor da conta "Emprego c Salário".

SEÇÃO II
Da aplicação da contrlbuíçio sindical
Art. 592. A contribuição sindical, feitas as deduções de que tratam os arts, 589 e 590, será aplicada pelos sindicatos:
I- De empregadores e de agentes autónomos:
a) em serviços de assistõncia técnica c judiciária;
b) na realização de estudos económicos c financeiros;
c) em bibliotecas;
d) em medidas de divulgação comercial e industrial no Pais e no
estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar c aperfeiçoar a produção nacional;
e) nas despesas decorrentes dos encargos criados pelo presente
capitulo.
II -de empregados:
a) cm agõncia de colocação, na forma das instruções que forem
expedidas pelo Ministro do Trabalho c Previdõncin Social;
b) na assistõncia à maternidade;
c) cm assistência médica, dentária c hospitalar:
d) cm assistõncinjudiciârin;
e) na manutenção de estabelecimentos de ensino, inclusive de
formação profissional e, ainda, na qualificação de mão-de-obra;
f) em cooperativa de crédito e de consumo;
g) em colónias de férias;
h) em bibliotecas;
i) em finalidades esportivas e sociais:
i l em auxilio-funeral;
k) nas despesas decorrentes dos encargos criados pelo presente
Cupitulo.

IV- dos trabalhadores autónomos:
a) em assistência à maternidade;

b) cm assistõncin médica, dentária e hospitalar;
c) cm assistência judiciária;

d) na manutenção de cstnbclccimcntos de ensino, inclusive de
formação profissional c, ainda, na qualificação de mão-de-obra;
e) em cooperativas de crédito c consumo;
f) em colónias de férias;
g) em bibliotecas;
h) em finalidades esportivas e sociais;
I) cm auxilio funeral;
j) nas despesas decorrentes dos encargos criados pelo presente
capitulo.
§ I• A programação prevista neste artigo ficará a critério de
cada sindicato que para tal fim obedecerá às peculiaridades, da
respectiva categoria, sendo facultado ao Mir'stro do Trabalho e
Previdência Social permitir a inclusão de novos programas, desde
que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da entidade.
§ 2• Os saldos verificados em cada exercício poderão ser
mobilizados como recursos para aplicação nas despesas programadas nos orçamentos dos exercícios os subseqUentes, obedecida a
destinação estabelécidn neste artigo.
§ 3• Não mobilizados os saldos na forma do parágrafo anterior, serão os mesmos obrigatoriamente aplicados em bens patrimoniais destinados nos serviços do sindicato e cm Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Art. 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de
grau superior serão aplicadas de conformidade com o que
dispuseram os respectivos conselhos de representantes.
Art. 594. (Revogado pela Lei n• 4.589, de II de dezembro de
1964),

SEÇÃ.O III
Da Comissão da Contrlbulçio Sindical

Art. 595. (Revogado pela Lei n• 4.589, de I I de dezembro de
1964),
Art. 596. (Idem).
Art. 597. (Idem).
SEÇÃO IV
Das penalidades
_Art. 598:, Sem prejuízo da açilo criminal c das penalidades
prcvostas no art. 553, scrilo aplicadas multas de 1/50 (um cinqUenta
avos) do salârio mínimo a 20 (vinte) salários mínimos regionais,
pelas infrações deste Capítulo, impostas pelas Delegacias Regionais
do Trabalho.
Parágrafo único, A gradação da multa atenderá à natureza da
infruçilo c às condições sociuis c económicas do infrntor.
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-7Art. 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessária quitação, e
será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores
das respectivas profissões mediante comunicaçilo das autoridades
fiscalizadoras.
Art. 600. O pagamento da contribuição sindical efctuado fora
do prazo do recolhimento referido neste Capitulo, quando
espontâneo, será acrescido da multa de mora de dez por cento
revertendo a importância correspondente a essa multa cm favor do
sindicato respectivo, ficando 1 nesse caso, o infrntor, isento de outra
penalidade.
§ 1• Na inexistência de sindicato, o disposto neste artigo será
recolhido à respectiva federação c, na sua inexistência, à confederação respectiva.
§ 2• Não existindo sindicato ou entidade de grau superior será
recolhido para a conta "Emprego c Salário".
SEÇÃO V
Disposições gerais

lI
l

I.I
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Art. 601. No ato da admissão de qualquer empregado, dele
exigirá o empregador a apresentação da prova de quitação da
contribuição sindical.
Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no
mês destinado ao desconto da contribuição sindical, serão
descontados no primeiro mês subseqUente ao do reinício do trabalho.
Parágrafo único. De igual forma se procederá com os
empregados que forem admitidos depois daquela data c que não
tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva
quitação.
Art. 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos
encarregados da fiscalização os esclarecimentos necessários ao
desempenho de sua missão c a exibir-lhes, quando exigidos, na parte
relativa ao pagamento de empregados, os seus livros, folhas de pagamento .e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob
pena da multa cabível.
Art. 604. Os agentes ou trabalhadores autónomos ou
profissionais liberais silo obrigados a prestar aos encarregados da
fiscalização os esclarecimentos que lhes forem solicitados, inclusive,
exibição de quitação da contribuição sindical.
Art. 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a
publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição
sindical, durante três dias, nos jornais de maior circulação local c até
dez dias da data fixada para depósito bancário.
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Art. 606, Ãs entidades sindicais cabe, cm caso de falta de
pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança
judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a
ccrtidüo expedida pelas autoridades regionais do Ministério do
Trabalho c Previdência Social.
Art. 607. fi considerado como documento essencial ao
comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para
o fornecimento às repartições paracstatais ou autárquicas, a prova
da quitaçiio da respcciiva contribuição sindical c a de recolhimento
da contribuição sindicai, descontada dos respectivos empregados.
Art. 608, As repartições federais, estaduais ou municipais,
não concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de atividadcs aos estabelecimentos de empregadores c aos escritórios ou congéneres dos agentes ou trabalhadores autónomos c
profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação da contribuição
sindical, na forma do artigo anterior.
Art. 609, O recolhimento du contribuição sindical c todos os
lançamentos e movimentos nas contas respectivas silo isentos de
selos e taxas federais, estaduais ou municipais.
Art. 610, As dí1vidas no cumprimento deste Capitulo scrüo
•esolvidos pelo Dirctor-Geral do Departamento Nacional do

Trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à
sua execução.

···························································
(ils Comissões de Constiluiçào e Justiço, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetas lidos
serão publicados c distribu!dos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário.

fi lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 71, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham
tramitação conjunta os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n• 124, de 1975 e Projeto de Lei do
Senado n•l44, de 1975.
Sala das Sessões, cm I• de abril dcl976.- Renato Franco, Presidente, em exercício, da Comissão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
será publicado e inclu!do em Ordem do Dia, nos termos do disposto
no art. 279, ll, c, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário.
ll lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 72, DE 1976
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado dos pronunciamentos feitos pelo Exm•
Senhor Ministro das Minas c Energia, Shigcaki Ucki, c pelo Presidente da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais- CPRM
-, Dr. Ivan Barreto de Carvalho, por ocasião da inauguração da
Usina Engenheiro Adamir Gonçalves Chaves, cm Patos de Minas,
no dia 31 de março de 1976.
Sala das Sessões, cm I• de abril de 1976. - Joio Calmon Virgmo Távora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o
art. 233, § I• do Regimento Interno, o requerimento será submetido
ao exame ~a Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctúrio.

fi lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 73, DE 1976
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado do pronunciamento de Sua Excelência o
Senhor Ministro do Trabalho proferido no Palácio do Planalto, por
ocasião da criação do Serviço Nacional de Formação Profissional
Rural.
Sala das Sessões, cm I• de abril de 1976. - Virgnlo Távora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - O requerimento
lido scrã, nos termos regimentais, submetido ao exame da Comissão
Dirctora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Hã oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah,
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin·
te discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs.
Senadores:
O que me traz à tribuna ê uma ocorrência da Cidade do Rio de
Janeiro. Quando se fez a fusiio entre a Guanabara c o Estado do Rio,
o Governo Federal anunciou que daria ajuda, para que o novo
Governador daquela unidade federativa tivesse respaldo c pudesse
atingir seu objetivo,

-8O SR. BENJAMIM F,\RAH (MDB- RJ) -·Muito obrigado
Há pouco tempo, o ilustre Almirante Faria lima declarou que a
fusão estava consolidada. A Cidade do Rio de Janeiro, entretanto, pelo aparte dr. V. Ex•
Sr. Presidente, a Cidade do Rio de Janeiro merece um trata·
que cm outros tempos foi a cupitnl da República, depois se tornou
um Estado norcscente, dos mais bem organizados do Pais, com uma mente especial. Essa taxa imposta pc!o Pr•fcito é uma taxa sem cri·
nltn renda per capilu, hoje, é um município muito esquecido ·e tério, cl'iada assim às pressas, creio 4uc até à tC\'cli• do honrado
· Governador do Estado do Rio, qoe, serei justo em dizer, está
abandonado.
·
O Governo Federal, quando sé transferiu para BrasUia, deixou c:nvidando csrorços para arrumar a casa, para fazer uma administra ..
inúmeros prédios com u.na grande capacidade ociosa. O prédio onde çào digna, para, enfim, atingir os objctivos que levaram o Governo
o Senado funcionou dezenas de unos, o Monroe, que foi teatro de Federal n proceder àquela fusão.
grar.dos acontecimentos pollticos c por onde passaram figuras notá·
Ora, Sr. Presidente, ncho que a terra carioca mC";recia tr:ttamento
veis da no>Sa história, está sendo demolido. Também demolida está melhor, porque, cl• é, realmente, uma querida po•·ção do Brasil.
sendo a Faculdade áe Medicina do Rio de Janeiro, onde Tudo o que há de ,nais importante om nossa História ocorreu pro·
pontificaram figuras que marcaram época, como Miguel Couto, cisnmente no Rio de Janeiro, e lá é o maio•· centro de r.ulturu. Ali está
Antônio Austragósilo, Juliano Moreira, Brandão Filho, Benjamim a Academia de Letrns - c tomos, aqui em nosso plenário, o
Batista, Pinheiro Guimarães, nilo só o pai, mas também os seus acadêmico e imortal Luiz Viana -ali estão as Faculdades de Medi·
ilustres mhos, Hugo e Luiz, c tantos outros.
cina, de Direito, e outros; as mais belas praias do Brasil c do mundo.
Ora, numa cidade cheia de prédios públicos ociosos, o Prefeito A terra carioca, com aquele povo tfao delicado e tão bravo, merece
atual do Rio de Janeiro compra um prédio muito longe do centro, lú um carinho todo especial, nilo só do Governndor do Estado do Rio
num bairro distante, para transformá-lo no Palácio da Cidade, cm de Janeiro, a quem apelo nesta hora, para que contenha um pouco os
que foi feita uma reforma caríssima, c que está sendo enriquecido u:smandos do seu Prefeito, mas, do Senhor Presidente da República,
com tapetes e quadros também muito caros. Ninguém sabe a quanto -que acredito igunlmcntc ame o Rio- para quem tambóm apelo,
anda essa despesa, porque, hoje, nós não temos mais o direito de no sentido de que olhe um pouco para os cariocas, que não permita
pedir uma informação. Em outros tempos, encaminhava-se um que se submeta aquele grande povo a tantos sacrifícios, a tantos
requerimento à Mesa, que procurava, através do Ministério da Jus· reveses e a tantos sofrimentos. Acho que, se o Senhor Presidente da
tiça ou de outros Ministérios, informar às Casas Legislutivas. Assim, República determinar que se suspenda a chamada taxa de lixo, tiio
não se sabe quanto se está gastando, mas o fato é que essa despeSit é odiada c tão combatida pele povo carioca e pela nossa imprensa, que
fabulosa.
·
vem fazendo uma campanha, tn.mbtm, Rcrin contra os erros do
Ora, se a Prefeitura do Rio de Janeiro comprou um p~lácio, gas· Prefeito. Sua Excelência irlt ao encontro dos d<'Scjos dr.ssc grande
tando muito dinheiro com os consertos, tupctes, quadros e outras povo, que ama com tanto calor a nossa Pátria.
coisas, para melhor promover suas recepções, é que há abundância
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) ·- Permite V. Ex• um
de dinheiro, a Prefeitura está bem. No entanto, o Sr. Prefeito cria
aparte?
uma taxa odiosa, a do lixo, que pode parecer, a esta Casa, um
assunto miúdo, mas não o é:, pois está causando repulsa em toda uma
O SR. BENJAMIM FARAH (MDF.s - RJ) - Com muito
populaçilo de mais de S milhões ue habitantes.
prazer.
Não entendo esse paradoxo: a Cidade, cheia de prédios com
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Para honra minha,
capacidade ociosa, e estão demolindo edificações interessantes c tra· também sou um pouco carioca, meu eminente colega. Vivi na sua
dioionais, como a Faculdade de Medicina e o Palácio Monroe. Aliás, tcrrn mais de 20 unos. Por isso me "rrogw:l o direito de intrometer·
é uma desgraça nesta Pais: lutamos contra a tradição! Enquanto cm me no seu discurso. Intrometi-me para frisar c seguinte: ainda
outros pases há o respeito pelas coisas antigas e tradicionais, no ontem, ou anteontem, o Senhor Presidente dn República fez uma
Brasil, lutamos contra aquilo que constitui a nossa Histório. Vejam recomendação geral nos Governadores dos Estados para que
os Srs. Senadores, por exemplo, em Washington; o teatro ern que foi n~rcssem as obras públicas em suas mpectivas capitais, mormente
assassinado o Presidente Abraão Lincoln permanece com as mesmas nquclas que atrLJvau:nm e cnrcinm as ruas, em conscqUên~ín de
ctlractcrísticas- o mesmo camarote, as mcsm'.lS cadeiras, a bandeira escavações na via pública. Tenho para mim que o Senhor Prestdcnt~
c o retrato. Consel·vu-se tudo aquilo que existia no momento da tra· ctu República, também, muito bem avisado seria se tizesse uma
gí:dia. A casa em frente, pnra onde foi levado Lincoln, cstú com a espociflca recomendaçfio ao Prefeito da terra carioca, no sentido de
mesma estrutura e composição, ati: a cama cm que morreu Lincoln. revor essa famigerada tm:a de lixo, que est~ atravessada - ••ta ê
Mas, no Brasil, costumamos destruir aquilo que faz um pouco a mesmo a expressão - que csttí atravessada na gargant'a de todo o
nossu História.
povo carioca. Junto, portanto, o meu pálido apoio no apelo que
Com essa voracidade de destruição, chego n crer que temos V, Ex• dirige, nesta oportunidade, ao Senhor Presidente da Rtpúbli·
muito dinheiro na Prcfeituru, tanto que o Prefeito pode comprar um ca, Mui to grato a V. Exf,
pri:dio caro, paru ser o Palácio da cidade, quer dizer, muis um ónus

par11 o povo carioca, direi mesmo, para o povo brasiloiro, porque
todos os brasileiros são um pouco carioca, - eu acho que posso

ulirmnr sem receio- nmum u terra curioca.
O Sr. Ruy Santos (ARENA -

BA) -

Permite V. Ex• um

aparte'!
O SR. BENJAMIM I'ARAH (MDB prazer.

RJ) -

Corn muito

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Com o uprer;o que tenho
por V, Ex• c com o devido l'cspcito, eu queria diz.er c:,uc isso é o
preço do progresso. t\ cidade onde nuNci, a minha pequenina C.:asu

Novu, com muis nlg.uns mcst:s, v:li ser dcstrufda e coberta pelo Silo
Fnmcisco. como conseqUência tlu con"itruçUo da Bnrrascm ele
Sobradinho.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Agradeço,
sinceramente. a sua interferência. E:a ê uma prova evidente de que
niio se rebola contra essa de~isilo do Pr;feito do Rio de Jnneiro
apenas o MDB, atravós dos seus representantes, nesta e nu outra
Casa do Congresso Nacional, na Câmara Federal, nu Assembléi~
Legislativa, do Estado da Guanabara também. E aqui, nesta Casa, ti·
vemos oportunidade de ouvir, por rn11is de uma vez, o nobre Scn .. dor
Dunton Jobim ~ue vem tomando igual posi~ão, e que através do: seus

rliscursos, dos seus belos pronunciamcnlos, tem dcfl.!ndido, com
hravura c dignidade, o povu carioca.
' N~o é só o MDB qu~ cstCt contra esta decisão: está contra a
mesmu também u ARENA, os representantes d~ ARENA, nu
Assembléia do Estado do Rio ...
O Sr. Luiz Cavulcnult• (ARENA- AL) -·Os rcprcscntunt:s da
ARENA e o grandoclciturado du ARENA.

-9O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- ... a ARENA, da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio, a ARENA na Câmara dos
Deputados, a ARENA no Senado da República, através da solidaric·
dadc do nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
Por isso, Sr. Presidente, nilo é apenas um Partido, mas os dois
Partidos que vão ao encontro dos anseios do povo carioca. Toda a
população do Estado do Rio cstã contra esta decisão porque ela nilo
só sobrecarrega de taxas, nilo previstas pelo Governo do Estado nem
pelo Governo Federal, mas sobrecarrega o povo do Rio de Janeiro.
Não sei o que virá depois disso. O fato é que o desejo do povo,
nesta hora, já que o Prefeito estã surdo, indiferente, aos seus anseios
é que o Presidente da República tome uma decisão nesse sentido.
Este é o apelo que dirijo, daqui desta tribuna, ao Senhor Presidente
da República, a fim de que venha acudir ao povo do Rio de Janeiro
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Mattos Leão.
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um abdicar do convívio com o esposo ou pai, tanto mais vai ele se
envolver nas responsabilidades do posto c do cargo.
Como paranacnsc, Sr. Presidente, queremos nos congratular,
cm particular, com um oficial cocstaduano que é o único, a partir de
agora, a integrar o Alto Comando do Exército, sobre cuja figura nos
permitimos fazer anãlisc mais ampla, eis que a sua biografia sintetiza
tudo quanto afirmamos sobre o que é o militar brasileiro.
Queremos falar do Gcncral·dc·Exército Ayrton Pereira Touri·
nho; da sua luta c de sua famflia; esta, inteiramente envolvida pela
carreira militar, num profissionalismo que jamais foi recompensado
com bens de fortuna; apesar dos altos cargos, porque dignificante·
mente sempre teve como única dirctriz o cumprimento fiel dos jura·
mcntos de defesa aos interesses do Estado c da Nação.
Os Tourinho chegaram ao Paranâ cm 1870, com o Capitão
Francisco Antônio Monteiro Tourinho que, após casar-se cm Anto·
nina, desenvolveu ampla folha de serviços como construtor de cstra·
das, desbravando o Paraná, c como fiscal das colõnias militares nas
regiões do Chopim, Chapecó c Jataizinho. Foi oficial de Estado·
Maior de primeira classe, engenheiro militar, membro do instituto
Politécnico Brasileiro, Cavaleiro da Ordem de Silo Bento de Aviz.
Fluminense por nascimento, foi no Paranâ que deixou marcada sua
vida, pela obra que realizou c pela descendência que gerou. Foi o
mentor da construção da Estrada de Dona Francisca, entre Rio
Negro c Joinvilc; da Estrada da Graciosa, obra de engenharia notá·
vcl c maravilhosa que liga Antonina a Curitiba, c o trecho da chama·
da Estrada de Mato Grosso, que substitui os caminhos de tropciros
entre Curitiba c Ponta Grossa.

O SR. MATTOS LEÃO (ARENA- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na análise dos movimentos pollticos da República Brastlcira
constata-se, sob o ponto de vista histórico c também sociológico,
urna realidade que extirpa de qualquer conceito intelectualmente
isento a palavra militarismo.
Realmente, hão de constatar todos que as Forças Armadas
brasileiras atuaram sempre como organização institucional à qual
recorre a Nação, quando as rcprc:Scntaçõcs politicas fraqucjam c se
armam ameaças internas de decomposição econôrnica c social. E,
quando chamadas a essa intcrvcniência, jamais aluaram irmanadas
Um dos filhos desse Capitão Francisco Antônio Monteiro
por objetivos outros que não o de obter um grau mais apurado de
organização social, como condição para um cstãgio politico supc· Tourinho foi o General Plínio Alves Monteiro Tourinho, que seria o
,gcnitor de Ayrton Pereira Tourinho, que hoje qualificamos como
rior, capaz dc.prcscrvar valores históricos c impedir o caos ...
.síntese da. honradez do' desprendimento que caracterizam o militar
Concordamos com os analistàs políticos'~uc vêem nessa atua· brasileiro. ··
·
.
çào das Forças Armadas um reflexo da sua própria composição.: ori·
PHnio Tourinho foi um homem que marcou profundamente a
gcm, libertas de qualquer outra ingerência que não seja a vocação vida c a história da gente paranacnsc. Engenheiro civil c militar, foi
dos seus integrantes para a carreira das armas, tendo como um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná c da Escola
denominador comum o patriotismo c o desprendimento pessoal.
de Engenharia, na quallecionou como Catedrático de Astronomia c
Analise-se o mais alto. quadro 'do oficialato das Forças Armadas Gcodésia durante 37 anos, sendo seu Dirctor diversas vezes.
brasileiras c cncontrar·se-á uma síntese do próprio Brasil. .Estão lá
Em 1930, chefiou o movimento revolucionário no Paraná,
representados os vários Estados, as mais diversas origens étnicas c depondo o então Presidente Afonso Alves de Camargo, assumindo a
uma variada gama de raízes sociais, de forma a demonstrar que o Administração do Estado. Em 1932, rompeu com Getúlio Vargas,
militar brasileiro não representa urna elite pela origem, nem uma foi ·preso c mandado para a Capital Federal. Em 1933, foi eleito
elite pela conquista, mas tão somente uma 'elite pela ação·positiva, Deputado à Constituinte, exercendo omandato até 1937.
pela sua consciência politica estável, culta c responsável. E, acima de
Desta figura ilustre que foi o General Plínio Alves Monteiro
tudo representativa, porque se ampara nos anseios nacionais c só
Tourinho
c de seu casamento com a Professora Normalista Esthcr
com eles se compromete, validando com veemência o dito de que as
Pereira Tourinho, das tradicionais famflias Pereira, de Paranaguá, c
Forças Armadas são o povo fardado.
Este preâmbulo, Sr. Presidente, vem a propósito do voto de Ferreira, de Morrctcs, nasceram três filhos homens c oito mulheres.
Os três homens chegaram ao generalato: Ayrton, a quem hoje
congratulações que desejamos dirigir a todos os oficiais que acabam
homenageamos,
Luiz Carlos ,. Plínio Francisco, ambos da
de ser promovidos por Sua Excelência o Senhor Presidente da
·Engenharia
c
hoje
na reserva.
República, alguns deles ao pinãculo das respectivas carreiras, passan·
do a integrar os altos conselhos militares ou assumindo atribuições
O Sr. Lulz CaYalcante (ARENA - .AL) - Pcrinitc V. Ex• um
cm cargos de relevo para a manutenção <la ordem c endosso do aparte?
progresso brasileiro.
.O SR. MATfOS LEÃO·(ARENA- PR)- Com muito
Ao nos parabenizarmos com esses concidadãos, que chegam ao
prazer,
nobre Senador.
final de carreira com os cabelos .enbranquccidos, com a forltlna
pessoal da honradez, com a ·consciência do dever cumprido,
ci Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Servi com o Tenente
queremos também realçar a sabedoria do critério que orienta o Ayrton Pereira Tourinho no 2• Batalhão de Pontonciros, cm
sistema de promoções nas Forças Armadas brasileiras.
Cachoeira do Sul, ·no ano de 1940; servi depois com o Capitão
Nilo se chega ao alto sem esforços. As oportunidades silo idênti·. Ayrton Pereira Tourinho, no ano seguinte, 1941, no I• Batalhilo
cas. Ninguém se perpetua no ãpicc. Cada qual palmilhando com Rodoviário, cm Curitiba, capital do seu Estado, meu nobre colega. t:
segurança c desprendimento um caminho onde só imperam ele na verdade, um oficial. excepcional, estrela de primeira grandeza,
cstlmulos de mérito c antiguidade.
que surge agora na constelação dos Generais-de-Exército. Associo·
Congratulamo-nos com todos os oficiais promovidos.
me, integralmente, à homenagem que V, Ex• rende, nesta
Congratulamo-nos pelo desprendimento, com os familiares do oportunidade, à Família Tourinho c, cm particular, ao General-demilitar, para quem a promoção, recebida com alegria, é muitas vezes Exército Ayrton Pereira Tourinho.
·
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-10.O SR. MATIOS LEÃO (ARENA- PR)- Grato a V. Ex•,
Senador Luiz Cavalcante. Incorporo à minha modesta homenagem o
apartcdcV, Ex•.
O Sr. Aluandre Costa (AREN.A- MA)- V, Ex• me permite
um aparte?
O SR, MATIOS LEÃO (ARENA prazer.

PR) -

Com muito

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador
Mattos Leão, como legitimo representante do Estado do Paraná,
V. Ex• faz bem, faz justiça quando presta esta justa homenagem ao
General Ayrton Pereira Tourinho, no momento cm que S. Ex• é
promovido ao mais alto escalão do Exército brasileiro. Conforme
V. Ex• descreve, o General Tourinho pertence a uma famHia ilustre,
de grande tradição, que há mais de um século vive no Paraná, cm
evidência, prestando reais serviços àquele Estado c ao Brasil.
Associando·mc às homenagens que V. Ex• presta, neste momento,
ao General Ayrton Pereira Tourinho, congratulo-me, cm meu nome,
pois tenho a honra de privar da amizade desse grande militar, c cm
nome do Maranhão, que represento nesta Casa, com o Paraná pela
presença de tão ilustre filho na cOpula das Forças Armadas
brasileiras ...
O Sr. José Samey (ARENA- MA)- V. Ex• também fala cm
meu nome.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA -MA)- ... c com o ilustre
homenageado, por ter galgado Ócume de sua carreira, graças ao seu
brilho, seu talento, sua capacidade c sua conduta.
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA - PR) - Muitfssimo
obrigado, eminente Senador Alexandre Costa, pelo aparte, quando
homenageamos um paranacnsc que galga o mais alto posto do
Exército brasileiro.
O Sr. Virgilio Távora (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MA TIOS LEÃO (ARENA- PR)- Tem o aparte o
nobre Líder Virg!lio Távora.
O Sr. VI11Rio T'vora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
neste momento- acreditamos que- dos páramos do além com que
satisfação o Coronel Tourinho vê V. Ex• exaltar, nesta Casa, uma
famflia que tanto.dignifica o Paraná. E neste instante, ao assim nos
pronunciarmos, lembramo-nos da figura patriarcal do homem que
enfrentou todas as vicissitudes antes de 30, que nunca arredou o pé
daquilo que convicção era sua, entranhada, que participante ativo
foi da Revolução de 30, que injustiçado, caluniado, nunca se arredou
daquela trilha que havia sido traçada. Nós, que pertencemos à antiga
UDN, cm tempo já recuado, aprendemos a admirar no velho Plfnio
aquele jcquitibá que nunca se arrcccava das tempestades c dos raios
que próximos se avizinhavam. E que orgulho deve ter esse homem
quando vê a segunda geração, seus filhos,lhc seguirem o exemplo, co·
mo Ayrton, que hoje, aqui, por V, Ex• homenageado ê: o Comandan·
te de Luiz Cavalcante, como nosso foi durante tanto tempo, já que
pertencemos à mesma Arma, que amigos fomos c somos de há muito
tempo, só loas podemos entoar a ação de V, Ex• Se hã homenagem
justa a ser prestada a alguém que hoje atinge o cscaliio maior do
Exército, esta homenagem realmente se dirige a Ayrton Pereira
Tourinho que estendida pedimos, seja a Bclfort Bcthlcm c a Aricl
Pacca.
OSR. MATTOSLEÃO (ARENA-PR)-Gratoa V, Ex•
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA - PR) - Com muito
prazer, Senador Paulo Guerra.

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - No momento cm que
V. Ex• presta homenagem nos militares recém-promovidos, subscrc·
vo integralmente o preâmbulo do seu discurso, c felicito o Exércit.o
Brasileiro pelas promoções, não somente a do General Ayrton Pcrc1·
ra Tourinho como a dos seus companheiros de quatro estrelas, o
General Fcr~ando Bclfort Bcthlem, atualmcntc Comandante Militar
da Amazônia c uma das figuras mais proeminentes deste Pais no se·
tor da vida militar, c o General Aricl Pacca da Fonseca, dcm~crata,
disciplinado, homem que forma, juntamente com os seus do1s cole·
gas, a elite do Exército nacional.
. OSR.MATTOSLEÃO (ARENA-PR)-GratoaV.Ex1.
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
·
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - PR) - Com prazer,
nobre Senador José Sarncy.
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - O ilustre Senador
Alexandre Costa já trouxe a palavra do Maranhão c da Bancada do
nosso Estado à homenagem que V. Ex• presta ao General Ayrton
Pereira Tourinho. Registro, para que conste dos Anais, a minha
manifestação pessoal de admiração ao General Tourinho, exemplar
soldado, exemplar chefe de famflia c exemplar cidadão, bem como
aos eminentes militares generais Aricl Pacca c .Fernando Bclfort
Bcthlcm, que honram as Forças Armadas. Muito obrigado.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) aparte?

Permite V. Ex• um

. O SR. MATIOS LEÃO (ARENA- PR)- Dou o aparte a
V.Ex•
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Também manifesto
minha solidariedade à homenagem cm que V, Ex• cstâ exaltando a fi.
gura de um grande General, o General Ayrton Pereira Tourinho, que
estirpe admirâvcl, conforme acabou de citar. V. Ex• ainda citou os
irmãos do General Tourinho, Francisco c Lui~ Carlos, este último
também General c meu grande companheiro na Câmara dos
Deputados. S. Ex• comigo militou no Partido, c dele tenho a melhor
impressão. Ali, na Câmara dos Deputados, o General Luíz Carlos
Tourinho deixou a marca da sua inteligência, da sua capacidade de
trabalho c da sua dignidade.
O General Ayrton Pereira Tourinho, que agora chega a General·
de-Exército, é realmente um chefe militar que merece respeito, ins·
pira confiança c admiração.
Essa promoção causou grande alegria cm toda esta Casa, como
também nos alegrou a do General Aricl Pacca da Fo,.scca, eminente
figura do Exército, atualmcntc servindo cm Silo Paulo, homem de
cultura, sereno, patriota, alto padrão de militar. E por igual nos ale·
grou a promoção do General Fernando Bclfort Bcthlcm, destacado
no Comando Militar da Amazônia. Essas três promoções, como as
demais, merecem nosso respeito c nossos aplausos, porque - graças
a Deus- o militar brasileiro tem grande vocação democrática.
Assim, aqui reafirmamos o nosso crédito de confiança nos mili:
tares do Exército, da Aeronáutica c da Marinha, todos eles, patriotas
c honrados, serão sempre os baluartes das nossas instituições,
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA- PR)- Grato a V. Ex• pc·
lo aparte.
Sr. Presidente, Luiz Carlos Pereira Tourinho, Professor c Dirc·
tor da Escola de Engenharia da Uni11crsidadc Federal do Paraná,
Presidente do Instituto de Engenharia do Paranll c Presidente do
Instituto Histórico c Gcogrllfico do Paraná, militou c milita ainda na
polftica paranacnsc, com grande relevo,
Foi Deputado Federal - como bem citou o nobre Senador
Benjamim Farah- Dirctor do Departamento de Estradas de Roda·
gcm do Estado, aparecendo, hoje, como civil, entre os lideres de
opinião c militância na vida pública pnranacnsc.
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-IIA carreira das armas cercou o General Ayrton Pereira Tourinho
não apenas pela ascendência c pela escolha unânime dos três irmãos,
filhos de Plfnio Alves Monteiro Tourinho. Seu tio, General Mãrio
Alves Monteiro Tourinho, foi um dos heróis do Cerco da Lapa, ao
lado do General Carneiro. Participou da cruenta Campanha do
Contestado, formando nas colunas de Estilac Leal. Advindo a
Revolução de 1930, na qual foi lfder junto com seu irmão Plfnio,
assumiu a Intcrventoria federal do Estado, que deixou dois anos
após, como pacificador c administrador de visão.
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Rio Branco, Medalha Militar com Passador de Ouro, Medalha de
Guerra, Medalha do Pacificador, Medalha "Estrclla ao M~rito
Militar" do Chile.
Fizemos questão de detalhar, Srs. Senadores, o máximo que nos
é dado da vida desse parannensc que tanto nos orgulha, assim como
a todos seus outros conterrâneos. Queremos, nós, também, que dele
se orgulhem todos os brasileiros. Porque o Gcncral-dc·Exército
Ayrton Pereira Tourinho é o protótipo, o paradigma, o modelo do
militar brasileiro. E sua carreira, os seus esforços c a sua ascensão,
são uma crônica do que é a vida militar neste Pais, onde as Forças
Armadas rcpres"ntnm uma garantia perpétua de liberdade c justiça.

No próprio casamento, o General Ayrton Pereira Tourinho
convive com militares tradições. Sua esposa, Dona Glcusa Giordano
Medeiros é filha do heróico Capitão Osmã Medeiros, brutalmente
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB - SC) -Permite V. Ex• um
assassinado em Curitiba no final de um comlcio realizado dias antes
aparte?
da Revolução de 1930,
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - PR)- Somente peço a
E, pelo respeito c pelo amor que essa notãvel fam!lia revela à
carreira das armas, o General Ayrton Pereira Tourinho teve três de V. Ex• que seu aparte seja conciso c rápido.
suas irmãs casadas com militares notãveis. Um deles é o General
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB - SC) - Nobre Senador Mattos ·
Reinaldo de Melo Almeida, atual Comandante do I Exército, cuja Leão, procurarei sintetizar o mlíximo posslvel o registro do mcuj6bifigura ilustre e atuante dispensa maiores referências. Outro, fot o lo pelo fato que V. Ex• está a exaltar nesta oportunidade. No entanGeneral Roberto Uchóa Cavalcanti de Albuquerque, já falecido. to, V. Ex• há de reconhecer que o fato possui dimensão tão grande
Finalmente, é cunhado, também, do General Ibcrê de Mattos, hoje que extravasa o j6bilo dos paranacnses, c assim, não podemos,
na reserva, ex-Prefeito da Capital do Paranã.
apenas num minuto, dizer da alegria, do grande contentamento que!
Envolvido, assim, pela honorificaçào da carreira militar, Ayrton sentimos, E, me parece, V, Ex• não deve ter esta preocupação,
Pereira Tourinho chega ao mais alto cargo do Exército brasileiro porque, cm vãrias oportunidades, a Casa tem extrapolado, tem ultracom grande destaque, angariado não pela tradicionalidade, mas pela passado o Regimento, para poder registrar os grandes acontecimentos. Tenho a convicção de que a Mesa scrã tolerante c darlí o tempo
rigorosa observância do dever, ao longo de relevantes serviços.
nccessãrio para que V. Ex• possa retratar com fidelidade este grande
Nasceu Ayrton Pereira Tourinho em 13 de março de 1915, cm acontecimento nesta tarde. Na grata oportunidade cm que V. Ex•,

Curitiba, cursando seus primeiros estudos em colégios públicos,

como eram o Grupo Escolar Anexo à Escola Normal c o Ginlísio
Paranacnse, como permitiam as posses do General Plínio Alves
Monteiro Tourinho.
Em 1931, matriculou-se no Curso Anexo da Escola Militar do
Rcalcngo, saindo aspirante da arma de Engenharia cm 1934.
Como Oficial, serviu no S• Batalhão de Engenharia,
trabalhando na construção das Rodovias Curitiba-Capcla da Ri·
beira c Curitiba-Joinvilc c, mais tarde, no 3• Batalhão de
Engenharia, sediado cm Cachoeira. Já no posto de Coronel,
comandou o 2• Batalhão Fcrroviãrio de Rio Negro, que construiu a
linha entre aquela cidade c Lagcs, cm Santa Catarina, cargo no qual
teve relevante atuação no Movimento Revolucionário de 1964. No
decorrer dos anos de oficialato, fez cursos da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Comando c Estado-Maior c
Escola Superior de Guerra, da qual foi Instrutor durante certa
época, retirando-se para assumir o cargo de Adido Militar junto à
Embaixada do Brasil no Chile.
Em 1966, durante o Governo do Marechal Castcllo Branco, foi
promovido a General-de-Brigada, tendo como primeiro Comando o
Grupamcnto Militar da Amazônia, onde ficou por dois anos.
Assumindo, após, a Chefia do Departamento de Vias c Transportes
da Dirctoria de Engenharia do Exército, cm sua gestão gravou,
novamente, seu nome na história do Paraná, concluindo a Rodovia
Ponta Grossa-Foz do lguaçu. Promovido a Gcncral-dc·Divisão cm
1971, assumiu o Comando da S• Região Militar, no qual permaneceu
durante quatro anos, marcando sua atuação como lldcr militar
isento c correto, impermeável aos envolvimentos menores da vida so·
cial ou politica.
Transferido, cntuo, para o Dcpartam.cnto de Pessoal do
Exercito, do qual é interinamente o Chefe, ai o encontro~ o Governo
de Sua Excelência o Presidente Ernesto Gciscl para esta promoção a
Gcncral·dc-Exéricto, que coroa toda uma vida de trabalhos c
dedicação à Pátria.
Foi agraciado com as ordens de Comendador do Mérito
Militar, Comendador do Mérito Naval, Comendador da Ordem de

interpretando o sentimento da gente paranacnsc, registra c exalta a

justa c meritória promoção do General Ayrton Pereira Tourinho
para o 6ltimo degrau da carreira do Exercito brasileiro, nós não
podcriamos deixar, como catarincnscs e como amigos pessoais do
General Tourinho, de nos associar, pedir permissão para inserir no
brilhante discurso de homenagem de V. Ex• a nossa alegria pela
justa promoção que atinge, também ao Estado de Santa Catarina.
Tive oportunidade de conhecer rapidamente o General Ayrton Pereira Tourinho quando prcstãvamos a nossa colaboração ao desporto
do Paraná. Posteriormente, quando dirigíamos a cidade de Blumc·
nau c o General Ayrton Pereira Tourinho comandava a 5• Região,
tivemos a grata oportunidade de estreitar o nosso relacionamento c
contar com a sua colaboração cm favor da nossa administração da
Cidade dc·Blumcnau. E de ver, também, o seu trabalho cm favor do
Estado cic Santa Catarina. Por estas razões c muitas outras que
poderíamos catalogar cm abono a este grande cidadão, a este
exemplar chefe de famllia, a este democrata, a este grande soldado,
cxtcrnarmos o nosso j6bilo, a nossa alegria pela homenagem que,
tenho a certeza, é a homenagem do povo catarincnsc.
O SR. MATfOS LEÃO (ARENA - PR) - Muito grato a
V. Ex• pelo seu aparte.
O Sr. Jarbu Puurlnho (ARENA - PA) - Concede-me um
aparte, nobrc"Scnndor?
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA -PR) - Com muito pra-

zcr.
O Sr. Jarbu Puaarlnho (ARENA - PA) - Apenas, porque,
além do justo elogio que V. Ex• faz, voltado naturalmente para a
figura do General Tourinho, que é indiscutivelmente um dos melhores nomes do Ex~rcito brasileiro, c no qual rendemos nossa homenagem inclusive pela sua passagem fulgurante pela Amazônia brnsilci·
ra, que ele ajudou a transformar de mata lnvia cm estrada, V. Ex•
também se reporta a dois Generais que atingiram o mais alto posto
da carreira, o que foi objcto de um aparte do nobre Senador Paulo
Guerra. A ambos tnmb~m devo um tributo especial de homenagem,
porque ambos foram· meus instrutores, cspcciulmcntc o General

Aricl Paccn da Fonseca, que foi !•·Tenente, quando cu ainda era um
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homem padrão cm todos os sentidos; c depois o General Bethlcm, jâ
cu Major c ele Tcncntc·Coroncl, meu instrutor na Escola do Estado
Maior das Forças Armadas. Portanto, pode V. Ex• verificar com
que alegria esse seu humilde colega, que ainda"tcm na cepa a forma·
çilo militar, vê chegar ao mais alto posto de generalato brasileiro
esses três indiscut!vcis grandes generais.

V. Ex•, nobre Senador, traz, com autoridade, a expressão de
seu júbilo c a de todos os paranacnscs a esta homenagem ao General
Ayrton Pereira Tourinho.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MATIOS LEÃO (ARENA - PR) - Grat!ssimo ao
aparte do eminente Lldcr Senador Jarbas Passarinho,

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis. curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Unindo o útil ao agradável, vali-me das férias parlamentares
para aquilatar não apenas o que cst~ sendo, na Bahia, levado a bom
termo pelo Governo Federal, mas também quais as aspirações mais
vivas, mais prementes, do povo do meu Estado,
Quanto ao que se realiza pelo trabalho conjugado do Estado c
da União, nada sobreleva ao Pólo Pctroqu!mico do Nordeste, realmente destinado a mudar a fisionomia de toda a região.
Decidida graças ao empenho c à determinação do Presidente
Médici, que precisou vencer imensas resistências para atender ao que
então lhe solicitara cm nome da Bahia c dos interesses da segurança
nacional, a implantação do Pólo Pctroqu!mico do Nordeste somente
se tornou possível pelo entusiasmo do Presidente Gciscl, que, na dircção da PETROBRÁS, arastou numerosos obstâculos postos no cami·
nho da concretização do cmprccndimcnt~. Hoje jâ os seus efeitos
começam a fazer-se sentir na receita do Estado, mas é imprcvis!vcl o
que representará, devendo, cm breve, promover a duplicação da arrecadação da Bahia. Acredito que, na vida, no desenvolvimento c na
prosperidade dos baianos, a petroquímica tcrâ influência semelhante
à que representou o café, na sua fase âurca, para os paulistas, c,
posteriormente, para o Paranâ.
Não é apenas obra de grandes dimensões, envolvendo grandes
recursos c aprimorada tecnologia, mas acima de tudo uma dessas.
realizações que irão deflagrar todo um processo do desenvolvimento
cuja dimensão última scrã diticil imaginar. Sabemos ser inicialmente
grandiosa, significando não apenas o enriquecimento do Estado c o
oferecimento de dezenas de milhares de empregos, mas dificilmente
poderíamos saber hoje a sua dimensão final.
De fato, no sctor cconõmico a pctroqu!mica representa o que
há de mais importante. Mas, isso não significa incxistircm outros
sctorcs também cm franca floração, como é o caso do pólo cafeeiro,
extraordinariamente promissor, • que, conjugado ao cacau c à pccuãria, áreas também cm aprcciãvcl desenvolvimento, dcvcrâ propiciar à
agropccuâria da Bahia um pcr!odo de crescimento bastante significativo, principalmente se a ampliação do crédito rural, no Nordeste,
prosseguir no ritmo atual.
Somente o Banco do Brasil elevou as suas aplicações do Nordeste, cxclu!do o Maranhão c o Nordeste de Minas Gerais, de cerca
de seis bilhões, cm 1973, para um montante previsto de trinta c
quatro milhões no ano corrente.
Especialmente o pólo cafeeiro, localizado nas terras altas do
sudoeste baiano c no qual poderão ser implantados trezentos milhões
de carcciros, representa corajosa iniciativa do Governo Federal.
Mas, justamente pela importância que dcvcrâ ter não é prematuro
que desde logo comecem a ser cuidados os aspectos da industriali·
zação, da comercialização, c também da clctrificação rural, complc·
mcnto indispensável à adequada atividadc agrícola.
Poderia falar ainda, c com inteira justiça c oportunidade, do que
têm representado, sob o ponto de vista social, os novos rumos
impressos ao INPS c ao FUNRURAL, ambos cm fase de ampliação
c aprimoramento dos seus serviços, na realidade ainda bastante deli·
cientes. O importante, no entanto, não é apenas o que está feito, mas,
principalmente, o que se busca fazer. E sob esse ·prisma, voltado para
um futuro próximo, tenho a impressão de estarmos no bom cami·
nho. Ainda há imensas lacunas, especialmente cm relação à área do
INPS, cujo atendimento ainda deixa a desejar. Mas, o que se percebe
é honesto propósito de melhorar: existe a consciência de que hã
ainda um enorme caminho a percorrer antes que chegarmos. a um

O Sr. Leite Cbaves (MDB- PR)- V. Ex• permite um apane?
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA- PR)- Com muito pra·
zcr, Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - O General Tourinho, hoje
merecidamente promovido ao mais elevado posto de sua carreira, é
oficial brilhante, probo c muito sério. No Paranâ, seu Estado de
nascimento, c o que cu represento, nesta Casa~ ele é estimado c
respcitad9 acima das posições partidárias. Por isso congratulo-me
com V. Ex• pela homenagem justa c oponuna que estâ prestando ao
ilustre militar.
O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) - Não conheço pessoalmente,
Senador Mattos Leão, o General Ayrton Pereira Tourinho. Por seu
intermédio, porém c o conheço de longa data - c seu propósito
deliberado, que sempre cxtcrnou conceitos, os mais primorosos, a
respeito de tão ilustre· paranacnsc, aprendi a admirar o General
Ayrton Pereira Tourinho a quem, através de V. Ex•, também desejo
homenagear na tarde de hoje.
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA - PR)- Grato pelos apartes dos nobre Senadores Leite Chaves c Hclv!dio Nunes.
Concluindo, Sr. Presidente, a nossa homenagem a Ayrton Pcrci·
ra Tourinho c aos demais oficiais promovidos representa o senti·
menta de admiração do povo do Paranâ ao cocstaduano, ao amigo,
ao militar combativo c justo, culto c capaz, ao eminente General-de·
Exército a quem damos as mãos para marchar confiantes c seguros
cm dircçilo ao nosso destino de grandeza.
O Sr. Accloly Filho (ARENÀ - PR) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - PR) - Ouço o nobre
Senador Accioly Filho.
O Sr. Accloly Filho (ARENA- PR) - Na oportunidade cm
que V. Ex• traz para este plenário justa c merecida homenagem ao
eminente General-de-Exército Ayrton Pereira Tourinho, recém-pro·
movido, sinto-me à vontade c porque não dizer sensibilizado cm
poder secundá-lo.
O General Ayrton Pereira Tourinho passa a figurar, de hora cm
diante, no mais alto posto do Exército Nacional. Só este fato, nobre
Senador Mattos Leiio, já é motivo de gala para todos nós
paranaenses. Mas, acresce que o General Ayrton Pereira Tourinho,
na convivência, quer de ordem profissional, quer de ordem pessoal,
deixou, por onde passou c principalmente no nosso Estado, onde
tivemos oportunidade de conviver mais de perto com Sua
Excelência, grande plêiade de admiradores pela sua maneira
tranqUila, justa c sábia de comandar.
Sempre presente nos momentos de decisão, não esquivou-se,
nunca, de emprestar sua capacidade de trabalho aos mais altos in·
tcrcsscs da Nação.
Congratulo-me, pois, nobre Senador, pela brilhante c oportuna
homenagem, fazendo votos que o eminente paranacnsc Ayrton
Pereira Tourinho, tenha novos c proficuos êxitos.
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - PR) - Agradeço o
upurte do nobre Senador ~ccioly Filho, ilustre colega de Bancada,
que vem enriquecer o nosso modesto pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana.
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esforço que se realiza. Contudo, visto ser meu prósito abordar preferencialmente alguns aspectos económicos, não me deterei para mais
acurado exame desses aspectos de benemérita pol!tica social do Governo.
Mas, se aflorei o que no momento se realiza cm favor do desenvolvimento económico, desejo seja-me permitido dizer algo sobre 0
que a Bahia aspira seja acelerado pela ação do Governo Federal. Sob
esse prisma o que há de mais importante é a cfctivaçilo do projeto do
Cobre, o tristemente famoso projeto Caralbas, agora cm 'fase de
reajustamento c rcntivaçilo. Há quase vinte anos que a Bahia, c também o Brasil, esperam pela implantação desse projeto, que tem sido
uma espécie de miragem, acenando-nos com sucessivas ilusões.
Há mais de um século, desde quando se realizaram os estudos
para construção da estrada de ferro para o Silo Francisco foram assinaladas as jazidas de cobre ainda hoje inexploradas, apesar do que
deveriam representar, não somente cm economia de divisas, pois
despendemos mais de duzentos c cinqUenta milhões de dólares anual·
mente na importação de cobre, mas o que significará em relação à
segurança c ao aproveitamento de mão-de-obra, que se estima, so·
mente quanto à Bahia, cm mais de dois mil c trezentos empregos dirc·
tos. E isso, permitam-me que assinale, apesar do nosso modestlssimo
consumo, que não vai além de 1.3 kg por habitante, enquanto nos
Estados Unidos se eleva a 14.2 kg c na Austrália a 10.3 kg.
Atualmente, até onde me é dado conhecer, as pesquisas pelo
Centro de Pesquisas c Desenvolvimento da Bahia - o CEPED órgão criado quando governei o Estado, e que trabalha em convênio
com o FIBASE, subsidiâria do BNDE encarregada do problema do
cobre, já é possível estimar em 50 milhões de toneladas com um
Indico de 1.67%. O que significa a possibilidade de uma exploração
de cerca de 20 anos, na base de 40 mil toncladasjano, abrindo possi·
bilidadc p~ra, com o adicionamento de concentrado importado
pode-se alcançar, sem maiores riscos, a produção de 100.000
toneladasfano, escala económica conveniente.
necessário acrescentar que estas reservas nilo esgotam as possi·
bilidades da região, tendo em vista indicios promissores ainda não
dimensionados, próximos a Caraiba. Não se pode esquecer a possi·
bilidade de transportar concentrado do Sul, por via maritima, para a
Bahia dando economia de escala ao empreendimento nordestino.
Segundo previsões do Conselho dos Não-Ferrosos c de Siderurgia - CONSIDER, o Pais deverá despender até o ano de 1983
aproximadamente 4 bilhões de dólares na importação de Cobre, o
que representa ónus sobremaneira elevado para a nossa combalida
balança de pagamentos.
Não resta düvidas quanto no acerto da decisão do Governo ao
assumir, através de Insumos Bâsicos.S/A- Financiamento c Partici·
poções - FIBASE (subsidiAria do BNDE), o controle acionãrio da
Cnraiba Metais S/ A c da Companhia Brasileira de Cobre.
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ll necessârio agora, diria é urgente e mesmo vital para o Pais que
o Governo acelere a implantação do Complexo Minero-Metnlürgico
na Bahin, destacando os recursos financeiros necessários, e que
devcrâ compreender uma metalurgia em Aratu e a mincraçilojconccntraçilo do Municlpio de Jaguarnri a. 500 km de Salvador, onde se localizam as jazidas; como é sabido, esta Oltima
região dispõe de condições pluviométricas das mais severas do
chamado "Pol!gono das Secas".
A economia da região, habitada por mais de 100.000 pessoas,
reduz-se a uma agropccuâria rudimentar de subsistência.
Nào é necessârio ressaltar os efeitos sociais que o Governo do
eminente Presidente Gcisel poderâ levar para a região com este
empreendimento, gerador de mais de 2.000 empregos dirctos. Nilo
podemos, porém, a bem da verdade, limitar os efeitos desta impor·
tantc iniciativa às suas conseqUências sociais cm regiões tão
cnstigndns pelo. natureza; os seus efeitos, repito silo de import4ncin

para o Pais, pelo que representa cm drâsticn redução de importações.

O grau de alta prioridade c de urgência neste empreendimento se justifica por si mesmo, mormente quando consideramos que a cxis·
têncin de cobre nessa região é conhecida desde 1874.
Constitui-se também este empreendimento em excelente opor·
!unidade para a politica de descentralização industrial, sem falar nas
possibilidades de aumento de produção de fertilizantes no Nordeste
com o aumento de oferta de ácido sulfúrico que este cmprcen·
dimcnto provocará, pois, como se sabe, são os fertilizantes grandes
consumidores desse ácido.
No particular eu direi que por havermos perdido um tempo
imenso c valioso, é imprcscindivel não se protelar por mais um
minuto a decisão a ser tomada, e logo posta cm execução. Cada
minuto de atraso serão milhares de dólares de divisas perdidos.
Igualmente importante para o Brasil c para a Bahia scrã o
rãpido incremento da implantação de usinas pará a produção do
ãlcool extraido da mandioca, de modo a gradativamcntc ganharmos
fontes de energia que possam até nos libertar da importação de
petróleo. Hoje isso não é uma utopia, mas palpável realidade
conquistada pela tecnologia. Mas, se entre os paises poucos terão
condições tão favorãvcis quanto às do Brasil para a obtenção do
álcool tirado da mandioca, talvez nenhum Estado tenha, no Brasil,
melhores condições do que a Bahia.
Realmente, essa utilização somente se tornará possivcl cin um
país reunindo condições favorâveis; grande extensão territorial; situa·
ção cm zonas de baixas latitudes; regime adequado de insolação;
disponibilidade de terras cultiváveis ainda não incorporadas ao
sistema produtivo; estágio adequado de desenvolvimento tecnoló·
gico e industrial; capacidade interna de geração dos recursos
financeiros necessários; existência de uma sociedade disposta a
aceitar o desafio da constante busca c adoçào de soluções autónomas

para seus problemas espec!ficos.
A identificação desse pais como o Brasil é óbvia. Tal evidência
dispensa mesmo o recurso a injunções adicionais como a aguda
dependência de suprimentos externos de combustiveis fósseis ou a
acentuada participação da indl1strin automobil!stica na economia
nacional.
Entre os principais fatos a serem considerados na presente situação destacam-se, naturalmente os seguintes:
- o álcool etílico é perfeito sucedâneo para os combust!vcis
líquidos tradicionais;
- sua inserção na estrutura de consumo energético brasileiro
é viável;
-as ãreas de cultivo adicional requeridas para essa inserção
são perfeitamente compatíveis com as disponibilidades
brasileiras;
- a fabricação do álcool et!lico de origem vegetal é apoiada
cm tecnologia totalmente nacional;

- os custos estimados para o litro de álcool de origem vegetal comparam-se favoravelmente com os aluais preços do
litro de combust!vel tradicional;
- as adaptações dos motores a explosão ao emprego do
álcool como combust!vel estão inteiramente ao alcance da
tecnologia nacional.
O elenco de fatos acima relacionados favorece a intensificação
de esforços no sentido de tornar a ndoçilo do álccol et!lico como
combustível uma realidade brasileira i:m futuro próximo.
Em pais de dimensões continentais, como o Brasil, distinguem·
se, pela variedade de climas c solos, regiões com maiores ou menores
condições favoráveis no incremento de cultivos diversos.
Encontramos, cm relação ao Estado da Bnhia, um conjunto de
excelentes cnrnctcrlsticas para o desenvolvimento da lavoura de mnn·
dioca c cana, com a finalidade de nproveitálns como matérias-primas
industriais na fabricação do âlcool etliico.
A Bahia é, dos Estados da Federação, a maior produtora de
mandioca, o que significa familiaridade do agricultor com o plantio,
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escalada da produçuo que se fará necessária.
A possibilidade, no Estado, do desenvolvimento próximo de
lavouras de cana c de mandioca, conduz a situaçuo privilegiada no
sentido de funcionamento ininterrupto das destilarias c economia de
combustivo!, pois o excesso de bagaço será aproveitado nas caldeiras
quando da operação com mandioca,
Atento a este conjunto extremamente favorilvcl ao sucesso do
empreendimento, o Governo, utilizando know-how desenvolvido no
Ministério da Indústria e do Comércio, com implementação
assegurada por empresas como a PETROBRÁS S/ A, contempla a
instalação no Estado da Bahia de destilarias de illcool de mandioca
de grande porte. Estas destilarias inclusive terão acentuadas
vantagens na sua instalação c funcionamento, decorrentes do fato de
que a usina pioneira com funcionamento previsto para fins de 1977,
muito concorrerá no sentido de ajuste de técnicas, resolução de·
problemas eventuais, etc.
Esta primeira usina de illcool, planejada com tecnologia
nacional c já experimentada em escala industrial menor, constituirá
excelente base para a escalada projetada para o Estado da Bahia.
Outra iniciativa que se torna cada dia mais premente, mais
justa, e mais n~cessáría, é a progressiva redução da taxa que onera o
cacau cm favor da CEPLAC. Nada a explica e nada a justifica
atualmente. Por certo, teve a sua oportunidade, e também a sua
utilidade cm períodos anteriores da lavoura cacaueira. Hoje, depois
de incorporada a CEPLAC ao Ministério da Agricultura não há
dúvida de que os seus trabalhos, as suas despesas, os seus projetas,
deverão correr por conta das verbas normais do Ministério. Na
realidade, é apenas um terrível ônus para toda a economia da região
cacaueira, mas, principalmente, uma imensa injustiça contra os que
trabalham, produzem e enriquecem a Bahia e o Brasil. Por que essa
exceção em relação ao cacau? Haverá alguma taxa a pesar sobre a
soja, sobre o trigo, sobre o algodão, sobre o sisai, sobre a mamona?
Creio que não. Todos, entretanto, silo amparados, ajudados,
fomentados, assistidos por órgãos adequados do Governo Federal.
Por que uma exccção cm relação ao cacau? Na realidade silo
dezenas c dezenas de milhões de cruzeiros retirados cada ano da
economia dos produtores de cacau. Por que? Não deverá o
Ministério da Agricultura, que existe para isso, dar aos lavradores do
cacau, mesmo por intermédio da CEPLAC, toda a assistência que
esta proporciona cobrando tão caro? Até hoje não entendi por que
essa odiosa exceção cm relação ao principal produto agrícola da
Bahía. Aliás, nada altera esse ponto de vista se nos voltarmos para os
problemas de financiamento da produção, do plantio, do replantio,
ou da substituição das culturas. Para isso é que existe o
PROTERRA, e não haverá, portanto, como justificar que não
beneficie o cacau, substituindo vantajosamente a assistência
financeira da CEPLAC. Antes do PROTERRA era posslvcl dizer.
que os recursos arrecadados por aquele órgão acabavam em parte,
insisto, carreados para o cacau. Hoje, no entanto, isso se tornou
desnecessário. Dentro dos financiamentos normalmente concedidos
à agricultura brasileira é perfeitamente posslvel atender às
necessidades da lavoura cacaueiro.
Não se esqueça, afias, que, ao ser criada, foi tida e anunciada
como taxa de emergência. Será que não é tempo de mostrar que já se
esgotou demasiadamente esse pcrlodo de emergência?
o que
esperamos. E conosco toda a regiilo cacaueira, sacrificada, oprimida,
onerada, por uma taxa injusta.
Setor para o qual pediria atenção especial do Governo Federal é
o rodovillrio. Desconheço as razões que, praticamente, eliminaram a
Bahia das cogitações do DNER. O fato, porém, é inconteste, e os
baianos sentem isso, Cada dia lemos noticia da inauguração de
importantes obras rodoviárias no Rio Grande do Sul, no Paraná, em
Minas Gerais. Na Bahía não exagero dizendo que nilo se faz quase
nada. Bastarú que vejamos o que a Bahía, seja pelo seu território,
seja pela sua população, seja pela sua economia, representa no
punoramu geral do Brasil pura saltar aos olhos que a previsão de um
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dispêndio, em 1976, correspondente a 5% dos investimentos do
DNER é quase irrisório, Num total de dez bilhões as estradas
baianas deverão ter pouco mais de duzentos milhões. Nilo scrâ
excessivamente pouco?
Nem se diga que a Bahia possuí razoável sistema rodoviário.
Longe disso, Longe disso, apesar do esforço feito pelo Estado, no
sentido de dotar o território baiano de algumas importantes vias de
· ·penetração. Cansâramos de esperar pela Uníão. O Governador
Lomanto Junior tomou a iniciativa de construir a estrada que liga
Salvador a Juazeiro, abrindo assim uma porta para todo o Nordeste.
Na minha gestão, com imenso sacrificio, mas dada a importância c
urgência da obra, foi construido a BR-242 até às margens do Silo
Francisco, cm lbotirama. Ao Governo Federal restou apenas fazer a
ponte sobre o rio, e levar a estrada até Barreiras - obras somente
agora programadas - permitindo assim a comunicação com
Brasflia. Cinco anos, entretanto, já se passaram em vila. Também
projetei c dei início à chamada do Feijão, que se estende até XiqucXique, no Silo Francisco, c conclulda pelo Governador Antonio
Carlos Magalhães.
Se evoco tais fatos é para mostrar que o DNER tem estado
bastante ausente da Bahia na construçilo das grandes vias de
penetração, normalmente a cargo da Uniilo, Atualmentc, como
obras prioritárias, lembraria, inicialmente, a duplicação da BahiaFeira de Santana. A meu pedido o Ministro Andreazza mandou
fazer c aprovou o projeto de engenharia para duplicação da Bahia a
Feira de Santana. Fez-se apenas um pequeno trecho de 30
quilômctros. A verdade, porém, é nilo .existir no Brasil todo uma_
estrada com equivalente movimento de veiculas ainda cm pista
única. A conseqUência são os desastres numerosos, que deram à
rodovia o triste nome de "estrada da morte" .fi portanto urgente que
se ponha mãos à obra na duplicação total da BR-324 até Feira de
Santana, sob pena de assistirmos a crescente número de acidentes na
rodovia que se tornou obsoleta, não oferecendo um mínimo de
segurança. Nilo param, porém, ar as necessidades mais prementes da
economia baiana em matéria de rodovia,
Outra rodovia considerada de extraordinária importância
cconômica, e para a qual estiveram sempre voltadas as vistas dos
estudiosos c plancjadorcs do nosso sistema rodoviário, é a BR-030,
que se estende do litoral até o coração do Brasil, atravessando
regiões férteis, mas atrofiadas na sua economia pela falta de
transporte. Também Paulo Afonso, onde se situa a Usina da
CHESF, das mais importantes do Pais, permanece praticamente
isolada, esperando que o DNER conclua essa autêntica obra de
Santa Engrácia que é a ligação até Ribeira do Pombal, c dai a
Scrrinha. Basta, aliás, abrir um mapa c ver quanto a Bahia é pobre,
deficiente, cm matéria de rodovias, cuja inexistência asfixia a
produção, pela falta de circulação. Nilo tenho mesmo dúvida de que
se abrirem .um mapa, c examinarem a situação da Bahia, os
rcsponsilvcis pela construção do nosso sistema rodoviário
experimentarão certo constrangimento, Para bem se avaliar nossas
necessidades, nilo deve ser esquecido termos um território igual ao
da França c muito superior à maioria dos países sul-americanos. A
nossa população é equivalente à do Chile, e também maior do que a
de muitas nações do' continente. O que significa devermos atender
numa grande área territorial, de baixa densidade populacional,
urgentes necessidades cm matéria de educação, de saúde, de
transporte, trabalho c alimentação. Tudo isso, portanto, a mostrar
quanto é premente c dificíl encontrarmos o caminho do
desenvolvimento.
Ao Indo dessas cousas de monta, verdadeiramente essenciais
para o desenvolvimento da Bahia, há também as de menor porte,
mas nem por isso menos presentes na sensibilidade dos baianos, que
sentem mais do que se queixam. Eu é que ndo devo calar.
Representante do meu Estado considero preclpuo dever, dever do
quul jamais abririu mão, fossem quais fossem as contingências c
conseqUências, extcrnar o que esperamos da açilo governamental.
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Somos gratos pelo muito que se tem feito, mas isso não significa não
tenhamos outras justas c prementes aspirações. Aspirações tanto
maiores quanto somos ainda um Estado pobre, bastante pobre mes·
mo se friamente examinada a nossa situação face à renda per caplta,
ao desenvolvimento do ensino cm todos os graus, a assistência
hospitalar. Ainda estamos longe de vencer a praga do
subdesenvolvimento c nilo nos devemos iludir com algumas obras
antes suntuãrias do que económicas. Não quero citar números, pois
acredito que, no caso, são dcsnccessârios. Basta ter olhos para ver,
sensibilidade para avaliar, pois a nossa pobreza cstâ à vista de todos,
embora seja bem menor a partir de 1964.
Contudo, Sr. Presidente, para não fugir ao enunciado dessas
aspirações menores dos baianos, peço licença para declinar algumas.
A primeira delas, vinculada ao sistema fcrroviârio, é relativa à
criação, na Rede Ferroviária Federal, do Sistema Regional Leste,
com sede cm Salvador. Nilo se trata apenas da reparação parcial da'
inexplicável marginalização de Salvador' com a localização, cm
Recife, do Sistema Regional Nordeste, c cujos inconvenientes foram
exaustivamente demonstradas cm memorial da Associação dos
Engenheiros da Viação Leste Brasileiro. Depois dos estudos c
projetas realizados cm 1971 pelo Consórcio Transcon, Astcp, Tcnpo
sobre os transponcs na Bahia, tornou-se imprcscindlvellocalizar cm
Salvador um centro de decisão capaz de cfetivar as obras fcrroviârias
mais urgentes, a começar pela construção da variante Mapele Feira de Santana-laçu. Não pode deixar de ser considerado o
desenvolvimento do Centro Industrial de Aratu, o Porto de Aratu c
o Pólo Pctroqulmico de Camaçari, bem como o terminal pctrollfcro
de Candeias, A verdade é que o .Injustificado deslocamento para
Recife da Sede da Leste,· com grave prejulzo para a Bahia c o seu
comércio, como que tem retardado as obras ferroviárias desse
Estado. A conseqUência tem sido, c continuará a ser, um pernicioso
circulo vicioso, pois ao mesmo tempo cm que alega a reduzida tonelagem transportada esta deixa de crescer pela ineficiência da ferrovia.
Desneccssãrio acentuar o prcjulzo decorrente para a economia
baiana que espera adequada revisão, para atender às exigências da
circulação de mercadorias cm condições económicas satisfatórias.
Aliãs, a Bahia não tem tido sane cm relação à locnlização de
órgãos federais que a! teriam a sua sede natural. Além da Leste
Brasileiro perdemos a CHESF, que tem cm Paulo AFonso, na Bahia,
a sua grande usina de produção hidroelétrica. Em breve também
haverâ Sobradinho, igualmente situado na Bahia. Mas, apesar das
comunicações mais fãceis entre Salvador c Paulo Afonso, ao ser feita
a transferência da sede para fora do Rio de Janeiro, também a
fortuna não sorriu à Bahia, cujas condições se nos afiguravam as
melhores poss!veis para os interesses da Empresa. Os fatos,
entretanto, não param ar. Ao se buscar uma nova sede para a
CEPLAC, que tem a seu cargo a recuperação c amparo da lavoura
do cacau, em mais de 90% situada no Sul da Bahia, preferiu-se
transferir a sede para Bras!lia, onde não hã um pé de cacau, sob a
alegação da proximidade dos órgãos financeiros do Pais, como se a
função principal da CEPLAC não fosse a assistência técnica para a
recuperação c ampliação das plantações. Ignoraram-se as in6meras
vantagens que adviriam para a região do cacau, principalmente para
os 25.000 lavradores que produzem anualmente centenas de milhões
de dólares, e que estariam poupados dos incómodos de se deslocarem para Bras!lia, do mesmo modo que os órgãos técnicos de
planejamcnto se ressentem de maior proximidade dos órgãos de deci·
são. A comodidade dos dirigentes, que parecem preferir permanecer
longe do cacau, do qual vivem, c para o qual deveriam viver, fez do
problema um cavalo de batalha. E como hâ muitos c muitos milhões
de cruzeiros a distribuir não foi diflcil criar uma impressão de
conformidade da região, ou pelo menos, de alguns bencficiârios, A
realidade, contudo, é outra: o que a região do cacau, especialmente
os seus grandes centros, como Ilhéus c ltabuna, desejam é que a sede
da CEPLAC fique na rcgiilo, sentindo de perto as necessidades c
carreando maiores recursos, inclusive do orçamento do Ministério

da Agricultura, que deve amparar o cacau da mesma maneira por
que apóia outras culturas. Não hã porque punir o cacau pelo fato de
ni1o ·se incluir entre as c:ulturas onerosas, que necessitam de subs(dio,
Nós não precisamos de subsidias. Mas, nem por isso é justo que se
tire da lavoura, como ocorreu cm 1975, quase cem milhões de dóla·
rcs. A que titulo? Falo com o desembaraço de quem, infelizmente, tal
como Bras!lia, não possui um pé de cacau. Mas, no panicular a
nossa mâ sorte é total. Não falo da PETROBRÁS, que alguns
imaginaram ficar bem na Bahia ao tempo cm que éramos,
praticamente, os 6nicos produtores nacionais de petróleo. Quero,
porém, me referir à Comissão do Vale do São Francisco, hoje
crismada com ·c, nome de Comissão de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco c a sigla de CODEVASF. Não-somente os grandes
trechos navcgâvcis, mas também as maiores áreas cultiváveis do
cxtraordinârio Vale estão cm território baiano, Não nos valeu,
porém, essa condição para abrigarmos a sede da Comissão, c nem sei
mesmo se ficarâ cm Juazciro um Dcpanamcnto que lá existiu, e com
boas instalações ao tempo cm que o Deputado Manuel Novaes
desenvolveu grande atividadc pol!tica na região.
Quando alguns órgãos de atuação regional se situam fora da
Capital do Pafs, como é o caso da SUDENE c da CHESF cm Recife,
do Banco do Nordeste, cm Fortaleza, do Dcpanamcnto Nacional de
Obras Contra a Seca, também cm Fortaleza, não encontro explicação para que não venham para Salvador os que a! teriam "· seu
habitat natural, lógico, eficiente.
Falo, principalmente, como politico, c com responsabilidade na
vida partidâria.
Sempre que apresento uma razão, um argumento politico, para
justificar algumas dessas sugestões, c isso me tem ocorrido numerosas vezes, existe sempre uma razão técnica a aconselhar outra solução. Por certo o ideal será conciliar os imprescind!veis conhccimcn,
tos técnicos com a visão politica, pois nada se faz por intuição, seja
qual for o campo de atividade. E nós sabemos cm que deu a famosa
intuição militar de Hitler. Mas, a técnica divorciada da sensibilidade
politica, que se destina a atender aspirações c esperanças, minorando
sofrimentos ou a eles acenando c propiciando soluções cm prazo
suportâvcl, não levará a nada estâvel dentro de um regime dcmocráti·
co permanentemente sujeito à critica c aos resultados eleitorais. Os
problemas podem ser resolvidos no silêncio dos gabinetes, mas as
eleições somente se ganham no rumor dos com!cios c na atenção aos
desejos do povo.
.
Nilo é que pretenda subestimar a imponância dos técnicos,
máxime numa época de continuados avanços tecnológicos, que
precisam c devem ser postos a serviço das comunidades. Longe disso.
Tenho o maior apreço pela fecunda colaboração dos técnicos, sejam
quais forem, c nos vârios sctorcs por que se distribuem. Diria mesmo
que o ideal seria podermos reunir cm uma só personalidade os
conhecimentos técnicos e a sensibilidade pol!tica. Mas, isso é raro c
representa cxceçõcs. Infelizmente, sempre que advoguei no sentido
de atender tão justas aspirações da Bahia fui embargado por motivos
técnicos, pois a verdade é que estes nunca faltam, no reiterado propô·
sito de marginalizar os representantes da polftica. O que é talvez o
ci6mc dos que sabendo muitas cousas não conseguem aguçar a
sensibilidade que deve ser a virtude dos que pretendem liderar c
orientar as comunidades.
Os técnicos não estilo obrigados a atender aspirações coletivas,
limitando-se a conclusões frias, e até comprcens!vcis sob o ângulo
que adotam. Nós pol!ticos somos diferentes, pois nossas
responsabilidades são mais gerais, obrigados como somos a antever
conseqUências sociais, politicas c eleitorais. Sei que muitos reagem a
esse ponto de vista, acreditando estar certo o que estâ tecnicamente
certo. Politicamente é um erro. E a pol!tica é que comanda os oovos,
principal!llcnte num regime baseado no voto. Para que se tcnh~ idéia
do que afirmo, c disso não pretendo afastar-me um mil!metro, querei
lembrar dois episódios bem conhecidos que podem dar a medida do
que pode, ocorrer quando a técnica abandona a pol!tica. O primeiro

'-16deles foi a tomada do Poder por Adolfo Hitler que teve como causa
fundamental a pol!ticn do Chanceler Brunning, cuja orientação
cc:onômica, tecnicamente certa, perfeita, a·carrctou cerca de quinze
milhões de desempregados na Alemanha. Uma ligeira visão
aconselhava mudar-se o rumo, deixando de lado o que tão segura c
acertadamente recomendavam os técnicos. Mas, como contrariar os
técnicos? Brunning foi inOcxlvcl. Quando vieram as eleições Hitler·

poderia diZer alguns - cm ajudá-los, criando melhores
oportunidades de vida, de trabalho c de bcm-estar. E essa é a grande
preocupação do Governo.
Declarou há pouco o Presidente do MDB, Deputado Ulysscs
Guimarães, que o "bom Governo ganha eleições", Se a assertiva é
cxnta, não tenho dúvida de que venceremos por larga margem, pois
se perdermos teremos a prova de que ou o Governo não logrou

derrotou fragorosamcntc os técrlicos de Brunning, tomou conta da
Alemanha c lançou o mundo na tragédia de 1939 a 1945. Mais de

mostrar no povo tudo quanto tem feito cm favor dele, ou a

vinte milhões de mortos devem estar a clamar das sepulturas contra
as tecnicamente perfeitas decisões do Chanceler Brunning.
O outro episódio a recordar é o do New Deal. O Presidente
Hoovcr firmemente agarrado aos clâssicos ensinamentos
cconômicos, para enfrentar a dramática depressão de 1929 era o
mais qualificado representante de toda a doutrina então dominante.
Homem íntegro, com largos serviços ao pais c à humanidade, ele se
revestira de estóico csplrito de sacrifício na defesa de quanto
aprendera c até aplicara nos compêndios de economia. Tecnicamente
a sua posição era intocâvcl, Politicamente seria um completo
desastre, tendo levado a América do Norte à beira de uma
insurreição social sem precedentes. Somente graças ao New Deal,
acima de tudo audacioso plano politico, antes de ser uma solução
técnica, foi possível ao Presidente Roosevelt restabelecer a confiança
c a tranqUilidade na vida norte-americana.
Perdoem-me essa digressão, possivelmente impertinente ao
versar modestos problemas estaduais. Mas, a soma dos pequenos
problemas podcrâ levar aos grandes resultados. Quanto a mim o que
não desejo é que me acoimem de omisso no cumprimento de deveres
diante dos que me honraram com o seu voto.
Desejaria não omitir aqui uma palavra sobre as dificuldades
que, cm grande parte originârias dos elevados custos financeiros e da
impossibilidade de serem cumpridos cronogramas de implantação,
têm envolvido várias das indústrias que gozam incentivos da
SUDENE.
Bastaria, aliâs, acentuar que num perlodo de doze meses, entre
1974 c 1975, os custos, entre juros c corrcção monctâria, chegaram a
atingir 43%, nível insuportâvcl para qualquer atividadc industrial.
Em boa hora, reconhecendo a impossibilidade de subsistirem em
condições normais indústrias oneradas por tão elevados custos,
resolveu o BNDE limitar a um mâximo de 20% a correção
monetária, mediante a concessão de créditos para o excedente.
Não podemos nem devemos perder de vista que a
industrialização do Nordeste ainda se encontra cm fase embrionãria,
representada na sua quase totalidade por pequenas c médias
indústrias, cuja sobrevivência deve ser encarada como um problema
regional, social, político c não apenas empresarial.
Nilo basta, porém, que essa orientação seja seguida pelo BNDE,
c sim que seja também adotada pelos demais órgãos financeiros
governamentais, que têm a responsabilidade do desenvolvimento do
Nordeste.
Por último, Sr, Presidente, desejo consignar apelo, que me é
snbidamcnte grato, dada a importãncia que atribuo à educação no
futuro do nosso povo, e pertinente aos primeiros passos para tornar
possível a instalação de uma Universidade cm Vitória da Conquista,
uma das grandes capitais ·do interior do Brasil, c cuja população
aspira lhe sejam abertas novas e melhores oportunidades para a
educação da sua juventude.
Acredito que seria de estranhar se aqui viesse para assinalar o
que se tem feito, c sou o primeiro a proclamar o muito que se faz, a
começar pela petroquímica, c não transmitisse aos órgilos
governamentais, com franqueza que lhes devo, quanto os baianos
desejam c esperam seja rcnlizPdo cm prazo hábil, melhorando as
dinccis condições de vida que, infelizmente, ainda nnigcm, pela
pobreza, uma secular pobreza da qual somente agora começamos a
nos afastar, centenas de milhares de famllins do meu Estado, Aos
que sofrem talvez fuça bem saberem que há alguém preocupado -

demagogia, com as suas ilusões, ainda parecerá mais frutuosa do que
o melhor dos Governos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra,
como Lldcr, o nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Lldcr,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do. orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não de hoje mas de algum tempo - e por coincidência, também, ontem, sob o título "Espaços Vazios" -o Jornal do Bnsil,
publica artigos a que, hoje, o Governo, por nosso intermédio, tem o
ensejo de, com fatos, dar cabal explicação.
Diz o matutino, a respeito da inauguração da usina cm Patos,
Minas Gerais, usina-protótipo da produção de ISO mil toneladas de
concentrado de fosfato:·
"Não se pode negar à CPRM papel pioneiro nesse
campo. O Brasil continua dependente de nutrientes básicos: é
importador de potâssio, vem penosamente desenvolvendo
suas fâbricas produtoras de nitrogcnados c depende cm quase
I milhão e meio de toneladas de importações de rochas
fosfatadas para produzir este componente do clâssico NPK."
E depois de outras considerações, afirma:
"Cabe, entretanto, indagar sobre o papel do Estado e do
empresariado privado neste como cm outros campos
industriais de base. Jâ dispomos de razoâvel inrra-estrutura
técnica na qulmica e na pctroqulmicn, c são conhecidos vãrios projetas particulares para a iírea de rcrtilizantes.
O Estado, uma vez demonstrada a viabilidade de um
projeto, cumpre sua missão. Ele ocupa o "espaço vazio"
correndo os riscos que o cmprcsiírio privado nacional não
pode correr, até mesmo pela escala dos investimentos neccssâ·
rios c pela impossibilidade de utilizar recursos usualmente
lançados a fundo perdido. Contudo, uma vez viabilizado um
empreendimento, deve o Estado convocar a iniciativa
privada a assumir a arrancada decisiva c final, precisamente
onde lhe faltam recursos humanos c capacidade de
empreendimento que em geral se encontram entre os
particulares.
1:: de se esperar que o salto do fosfato seja nesta dircção."
Este, o artigo do Jornal do Brasil, de 31 de março de 1976,'
portanto, de ontem.
A resposta a dar a esse bem lançado editorial encontra-se no dis·
curso proferido pelo Sr. Ministro das Minas e Energia, cm nome do
Senhor Presidente da República, na localidade acima citada, quando
da inauguração do empreendimento a que nos referimos, pronuncia·
monto esse que o eminente Senador Joilo Calmon c nós próprios,
presentes à cerimônia, tivemos, hoje, o ensejo de pedir·lhc a trnnscri·
çilo.
Para conhecimento da Casa, apenas, e procurando ser o mais
sintético possível, dele pinçnmos aquilo que fundamentalmente intc·
rcssn ao assunto percutido.
Diz S. Ex•, o Sr. Ministro Shigenki Ucki:
"O Executivo submeteu recentemente no Congresso Na·
cionnl um projeto de lei que busca apenas um aperfeiçoa·
mcnto nas atribuições da CPRM. Em resumo, o que se
pretende é dar maior nexibilidndc para a empresa negociar a
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-17transferência do direito de lavra para a iniciativa privada.
Nada mais. Se no projeto consta a faculdade da CPRM
receber sua particip·,çiio na empresa privada de mineração,
cm ações cm vez de dinheiro, isto significa que o Governo
está colaborando com a iniciativa privada, pois é mais fácil
ao empresário particular pagar cm açõcs ou debêntures do
que cm moeda,
Em consonância com esses esclarecimentos, as reservas
de Patos deverão ser cKploradas pela iniciativa privada.
Espero que a empresa que for escolhida para esse fim atue da
forma mais eficiente possível, produzindo, a preços accssi·
veis, para a nossa agricultura.
Acreditamos que o aspecto de fertilizantes não deva ser
analisado, apenas, segundo. o cnfoquc estatização versus
privatização. O Governo, no nosso entender, tem a
responsabilidade de ver o problema como um todo, c assim
está procedendo. Temos urgência cm substituir a importação
de fertilizantes. Por isso, todos os investimentos que possam
ser canalizados para o sctor serão bcm-vindos, parti·
cularmcntc para a mineração c a industrialização."
Eaí chamamos a atenção dos Srs. Senadores:
"Verificamos nos balanços das principais empresas que
atuam no setor que a grande maioria dos seus recursos tem
sido investida para importar fertilizantes do eKterior ou
aplicar cm outros sctores.
Seria de todo conveniente que boa parte desses recursos
se destinasse à produção, no País, de fosfato, potássio c à
fabricação de nitrogenados com base cm petróleo, carvão ou
clctricidadc, Salvo raríssimas cxceçõcs, essas empresas não

investem nesses sctorcs fundamentais. E é importante
salientar que a nossa legislação básica mineral está voltada
para a iniciativa privada, permitindo, portanto, a ampla
participação de empresas c empresários no esforço pioneiro
de buscar nossa auto-suficiência cm fertilizantes. Seria muito
desejável que as empresas particulàrcs do sctor dcscn·
volvessem não apenas a sua vocação para o comércio, mas,
principalmente, para a mineração c a industrialização,"
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Era esta, Sr. Presidente, a comunicação que Unhamos a fazer,
demonstrando com fatos c não com palavras, aquilo por sua voz
autorizada, é expresso como a opinião do Governo que
representamos.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um
aparte~

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer
ouvimos o aparte do eminente Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Nobre Lfdcr, li pela
manhã, a versão jornalística das declarações do discurso do Ministro
Shigcaki Ucki, na cerimônia de ontem, c, naturalmente, nilo quis
fazer ainda nenhum comentário mais apressado, porque todos sabe·
mos que as declarações do Sr, Ministro das Minas e Energia silo
freqUentemente, sujeitas a desmentidos e contraditas. Esperâvamos
alguns dias mais, para termos a certeza de que, realmente, aquela
seria a posição governamental. Entretanto, quando V. EK•, com a
autoridade de Lidcr, vem e anuncia à Casa que, realmente, a posição
definitiva do Governo é essa - a de passar à iniciativa privada a
exploração das jazidas de fosfato -, não posso ficar sem levantar o
meu protesto - e um protesto veemente, Sr. Senador - porque
estou antevendo a mesma ocorrência que se passou com as nossas
jazidas de potássio, em Sergipe, que também foram descobertas por
umu empresa governamental e que jâ poderiam estar em exploração
há muis de dez anos, se não tivesse havido a infeliz, a triste decisão
governamental de passã-las, através de licitação, a um grupo empre·
•arial privado, que não tem condições de levar a cabo essa expio·
ruçilo, como nenhum grupo privado nacional terâ condições de levar

a cabo a esploração das jazidas de fosfato, pela dimensão e pela
importância que esta riqueza tem para a economia nacional. La·
mente que o Governo-, se é que realmente tomou essa decisão, se é
que o Ministro das Minas e Energia mais uma vez não voltarã atrâs
-, lamento profundamente, porque sei que uma das riquezas mais
importantes deste Pais- as jazidas de fosfato de Patos de Minas, a
ucmplo das jazidas de potâssio de Sergipe - ficarão com as suas
eKplorações profundamente prejudicadas, quando o que se viu no
inicio foi eKatamcnte o contrãrio: a CPRM, num prazo realmente
surpreendente, num prazo de pouco mais de um ano, colocou em fun·
cionamento, ontem, a sua Usina Piloto. E se tivesse oportunidade de
continuar à frente dessa exploração, certamente, cm prazo muito br~

ve, a nossa economia teria um importantissimo beneficio - o da
eKploraçilo adequada dessa importante riqueza nacional. Todavia, se
o Governo, por um preconceito ou acomodação diante da pressão
que se desencadeia pelos principais órgãos de divulgação deste Pais,
pressão que, a meu ver, tem origem, como jã tive oportunidade de
declarar vãrias vezes, diversa do que se pode chamar de verdadeiro
interesse nacional. Se o Governo cede a essa pressão e, por acomoda·
ção, toma esta decisão lamentavelmente errada, não tenho outra
coisa a fazer se não deixar registrado, neste aparte, o meu protesto, o
meu veemente protesto.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Vamos responder a V. Ex• c travar, logo, debates práticos. Inicialmente
registramos as nossas maiores restrições, opondo-lhe formal
desmentido ao que V. Ex• afirmou, sobre a conduta do Sr. Ministro
Shigeaki Ucki. Se hã uma pessoa a quem muito estã devendo o Brasil
na implantação de uma politica energética, na eKploração dos seus
recursos minerais, ~justamente aquela que hoje ocupa o Ministério
das Minas e Energia.
·
Não poderíamos, por maior que fosse a admiração que temos pela
inteligência e versatilidade do nosso debatcdor, estarmos de acordo
com esses conceitos emitidos, que valem nosso repúdio. Mas, feito,
também, esse nosso protesto, passamos ao seguinte: eminente Sena·
dor, V. EK• então vai-nos permitir uma pergunta que nilo é casca de
banana lançada a V, Ex• Queríamos, justamente, amanhã, jogar o
assunto ao debate, e vamos ver se o MDB se entende e se apresenta
perante a Nação como sendo propugnador de uma ação estatizante
ou de uma ação privativista. Amanhã, aguarde V. Ex•, traremos a
seu conhecimento opinião de seus correligionãrios, as mais dispares
a respeito, inclusive com documentos oficiais.
Segundo: o que fez o Governo a respeito de Patos ~e Minas~
Descoberta que foi essa riqueza, cm 1974, pelo engenheiro Adamir
Chaves, com surpresa geral da Nação, que atribui sempre uma lenti·
dão eKagerada à ação governamental, dezcsscte meses após este
evento é, a constatação das jazidas e nove meses apôs o inicio da
obra, tivemos, ontem o orgulho de assistir a inauguração da usina-

piloto de fosfato ln natura, com·a capacidade de 150.000 toneladas,
Muito bem. Amanhã, iríamos discutir esta questão, mas jâ que nos
foi dada esta chance, passamo-la para o dia de boje,
Fosfato ln natura, precisamos aqui eKplicar aos Srs. Senadores
- relevem-nos aqueles que conhecedores forem do assunto, essa
digressão- é aquele que possui caractcrlsticas para poder ser jâ dire·
lamente aplicado como fertilizante, sem a necessidade da sua mescla,
da sua miscigenação com outros componentes,
· Pois bem, o Governo instala a sua usina-protótipo, põe-na para
funcionar c, ao mesmo tempo, faz o projeto para uma instalação de
dois milhões de toneladas, correspondentes ao deficit que deveremos
ter, de concentrado, cm 1980. Não deseja tomar a si algo - c
sempre dissemos- que a iniciativa privada seja capaz de produzir.
Sobre esta diretriz, amanhil ou segunda-feira daremos eKplicações
maiores e desde já convocamos a nobre Oposição para ~uc presente
esteja à resposta que gostaríamos de dar às criticas à politica econô·
mico·finunceira do Governo.
Pois bem, mais do que íamos afirmando, vamos passar para o

superlativo. O Governo, pronto o projeto apresentará a licitação

-18O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
para as entidades privadas que queiram, já que ele é senhor da tecno·
logia necessária (pronta c acabada), com o projeto completo. E: a Senador, a advcrtcncia da Mesa nos chama à realidade, isto é, o
aplicação da atividadc privada cm sctor que lhe está sendo aprcscn· nosso tempo estâ findo.
tado "cm bandeja", E por que? Para que os recursos governamentais
Mas, dirfamos V, Ex• que todos os argumentos agora
que silo limitados, se dirijam para outro da!luclcs çspaços vazios a
apresentados, servem, justamente, para nos demonstrar que. o
que sempre nos temos referido.
Governo cstâ certo, E iniciâvamos dizendo: se com a Mendes Júmor
Caso porém não aparecer pretendente, ou se quem ~parecer não -o que tanto defende um seu colega -valores referidos de dois'bi·
tiver os requisitos mfnimos de credibilidade, seja financeira, seja téc· lhõcs de cruzeiros, são assegurados pcfo Governo para que este sctor
nica, o Governo agirá dentro daquela dirctriz que sempre tradu-. • fique na iniciativa privada, quanto mais este, cuja primeira fase mal
zimos numa frase corriqueira, quc.dcvc ter causado estranheza, mas chc~a a oitocentos milhões de cruzeiros.
que é certa: "o Governo não espera por quem não ficou de vir".
Apenas dcscjâvamos, Sr. Presidente, agradecendo sua tolerância
Isso é a norma c estamos autorizados a transmitir aos Senhores.
c afirmar cm alto c bom som que, cm assim procedendo, o Governo
Não. podcrfamos dizer coisa diferente. Vejam, Srs. Senadores: de um
Federal não cumpre nada mais, nada menos, do que aquela filosofia
lado o Governo é atacado por um excesso de estatização c, de outro,
tantas vezes exposta pelo 11 PND. (Muito bem! Palmas.)
dentro do MDB- c vamos deixar o Partido de V. Ex• cm paz, hoje,
para amanhã começarmos a enumeração prometida - são vozes as
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência
mais diferentes, baseadas cm documentos oficiais, ora clamando pela convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30
estatização, ora fazendo profissão de fé para que Governo só deva minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n•s 7, 8 c
entrar supletivamente nos investimentos
9, de 1976 c Mensagens Presidenciais referentes à escolha de Chefes.
V. Ex• há de concordar que é a história do. velho, do menino c de Missão Diplomática.
do burro: ninguém agrada a todo mundo. O Governo segue uma
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
filosofia, que é a do II Phino Nacional de Dcscnvolvimcntó, que se
Altcvir Leal -José Guiomard -José Esteves- José Lindoso
lhe afigura ser justa, certa c mais condizente com os interesses da
Pátria.
. - Cattctc Pinheiro - Henrique de La Rocquc - Fausto Castelo·
Branco - Pctrônio Portclla - Virgflio Távora - Dinartc Mariz O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- V. Ex• me permite
um aparte? (Assentimento do orador.)- Em primeiro lugar, nobre Jcssé Freire - Domfcio Gondim - Arnon de 'Mello - Tcotônio
Senador, quanto a esta questão, este dilema que ·v. Ex• procura Vilela- Augusto Franco- Eurico Rczcndc- Vasconcelos Torres
colocar, caracterizando-o como ucasca de banana", quero dizer a - Gustavo Capancma - Franco Montoro - Benedito Ferreira Mendes Canalc - Saldanha Dcrzi - Mattos Leão - Tarso
V. Ex•, que não escorrego nela. Nem cu, nem o meu Partido ...
Outra.
O SR. VIRGILIOTÁVORA(ARENA-CE)- V. Ex• não se
permitiria ...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
projeto
que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - Realmente, a

o

colocação é falsa, o dilema é falso. Ninguém está, aqui,
propugnando por posições estatizantes ou contra-estatizantes. O que
se tem de reconhecer, o que reconheço, o que meu Partido reconhece,
é que a economia brasileira é uma economia mista onde cx!stc
participação estatal naqueles sctorcs básicos onde a iniciativa
privada não apresenta condições, c onde existe um campo imenso,
enorme e florescente, cujo domfnio deve ser inteiramente dado à
iniciativa privada, sob todas as formas de incentivos apropriados.
Posto isto, afastado esse falso dilema, vamos examinar o fato cm si,
as jazidas de fosfato. V, Ex• diz que o Governo descobriu as jazidas
e cm tempo recorde conseguiu instalar uma usina-piloto, o que só
merece, de nossa parte, aplauso c louvor. Todavia, a iniciativa
privada, que não teve capacidade nem intcrrcssc para chegar a essa
produção de 150 mil toneladas, muito menos terá capacidade para
dar o salto maior, para 2 milhões de toneladas. Quanto à licitaçilo,
nobre Senador, foi feita, também, no caso do potâssio que está lá,
engasgado há 10 anos. Foi feita uma licitação, foi examinada a
idóncidadc técnico-financeira dos diferentes grupos; o Governo
aca~ou por fazer uma concessão a um grupo privado considerado
idôneo sob todos os pontos de vista c a jazida cstâ lâ, inexplorada,
simplcsm·cntc porque o grupo privado é incapaz de levar a cabo a
exploração assim como também qualquer grupo privado, neste caso
do fosfato, dadas as dimensões do investimento ncccssârio, c, o que é
mais importante, dada a importlincia que tem esse insumo bâsico
para nosso desenvolvimento agrfcola, dadas as condições de
rentabilidade que necessariamente devem ser baixas para que o
beneficio se volte para a nossa agricultura. Todas essas caractcrfsti·
cas indicam claramente que se trata de um projeto a ser levado a
cabo por cm empresa governamental c nilo por um grupo privado.
De modo que (: de se lamentar c de se lamentar muito,
profundamente, que o Governo tenha tomado essa dcçisilo errada, se
é que ele ainda nilo vâ revê-la, daqui a alguns dias, como é a nossa
esperança,

E: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1976
D' nova redtlçio ao Pari&n~fo único do art. 32 da Lei
n• 5,108, de 21·9-66 (Código Nacional de Trânsito), alterado
pelo Decreto-lei n• 237, de 28-2-67, que dispõe sobre as cores
dos sinais luminosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• O Parágrafo único do art. 32 da Lei n• 5.108, de
21-9-66, alterado pelo Decreto-lei n• 237, de 28·2·67, passa a vigorar
com a seguinte redução:
"Art.32 .............................. , .... · · · · .. · · · · ·

P..
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rd~~~f~' ·~~i~~·.' ':.\,' '~~~~~ . 'ci~~ ~~~~i~· 'Í~~';~~;~;' scrilo
dispostas de maneira uniforme c cm número de 3 (três), com as
seguintes identificações:
1- Cor Verde, com o n(lmcro u3n c a expressão "SIGA";
ll -Cor amarefo-alaranjado, com o número "2" c a cxprcssi!o
"ATENÇÃO";
lll- Cor vermelha, com o número "I" c a expressão "PARE".
Art. 2• O Conselho Nacional de Trânsito rcgufamcntarâ,
dentro de 90 dias, a presente Lei.
Art, 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo.
Art, 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
Justlflcaçilo
O "daltonismo" é a incapacidade para discriminação de co·
rcs, conservada u pcrccpçilo do branco c do negro.
O "daltônico" nilo distingue o vermelho do verde c, cm casos
agudos, percebe, apenas, o preto c o branco.

-19O caput do art. 153 do Decreto n' 62.127, de 1~·1·68, que
uprovu o regulamento do Código Nacional de Trânsito, dispõe sobre
os portadores de defeitos flsicos, aos quais poderá ser concedida
Carteiru Nacional de Habilituçilo, na categoria de amadores, desde
que sejam eles ou os velculos devidamente adaptados.
Ocorre que os daltônicos, embora portadores de defeito fisico, o
daltonismo, nilo se enquadram entre os passiveis de adaptaçilo, ou
aos quais se possam adaptar os vclculos, por impossibilidade
ciontlfica e técnica.
Restringe-se, assim, para os daltônicos a capacidade laborativa,
a oportunidade de melhorias no modus vivendi de hoje, que tem no
veiculo automotriz um meio essencial para suprir uma das maiores
necessidades da vida atual: o transporte, que é o elemento básico de
locomoçilo, e, também, fonte de trabalho e de riqueza.
Tem, assim, este projeto, a finalidade de propiciar aos
daltônicos condições de se habilitarem ao excrclcio das funções de
motorista, mediante, apenas, a enumeração das' cores dos sinais
luminosos, de I a 3, com as expressões "SIGA", "ATENÇÃO", e
••PARE".

.

Competirá ao Conselho Nacional de Trânsito dispor sobre a
Técnica do sistema proposto, através de seus departamentos
especializados,
Sala das Sessões, em J• de abril de I976.- Paulo Guerra.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito

Art. 32. Os sinais de trânsito, luminosos ou não, deverão ser
protegidos contra qualquer obstáculo ou luminosidade que perturbe
sua identificação ou visibilidade.
Parágrafo único. A disposiçil~'das cores nos sinais luminosos
deverá ser uniforme.
·

DECRETO-LEI N• 237 DE 29 DE FEVEREIRO DE 1967
Modifica o Código Nacional de Trânsito

(Às Comissões de Constituição e Ju.<riça, de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto que
ucaba de ser lido será publicado e distribuído às Comissões
competentes, (P:tusa.)
Está terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• 36, de
1976, do Senhor Senudor Vusconcolos Torres, solicitando a
trunscriçilo, nos Anuis do Senado Federal, do discurso do
Excelentlssimo Senhor Presidente da República, General
Ernesto Geisel, pronunciado por ocasião da visita do
General Alfredo Stroessner no Brasil e publicado no Jornal
do Brasil, em 13 de murço de 1976,
Em votução o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

DISCURSO DO EXCELENTISSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA REPVBLJCA, GENERAL ERNESTO
GEISEL, PRONUNCIADO POR OCASIÃO DO ENCON·
TRO QUE MANTEVE COM O EXCELENTISSIMO
SENHOR PRESIDENTE DO PARAGUAI, GENERAL
ALFREDO STROESSNER, E PUBLICADO NO JORNAL
DO BRASIL EM 13-3-76, QUE SE PUBLICA NOS
TERMOS DO REQUERIMENTO N• 36/76, DE AUTORIA
DO SENADOR VASCONCELOS TORRE$
"Senhor Presidente,
Interpretando os sentimentos da Nação brasileira e sua especial
amizade para com o povo paraguaio, dou as boas-vindas a Vossa
Excelência. A sua honrosa presença em solo brasileiro proporciona·
me a satisfação de transmitir-lhe, mais uma vez, Senhor Presidente, a
expressão de constante fraternidade.
Recordo, sensibilizado, minha recente visita à Capital guarani,
quando fui cercado de generosas demonstrações de simpatia. Ali
pude também ter o testemunho da comunhão de ideais que nos
animqm e do entendimento que felizmente prevalece entre nossos
dois Governos, em todo o amplo campo das relações paraguaiobrasileiras.
Os atas celebrados há apenas três meses já começam a frutificar.
Revelam eles, em seu significado mais intimo, o límpido desejo de
cooperação que entre nossos povos existe, fundado sobre os princí·
pios do respeito mútuo, da justiça e da eqUidade. O Tratado de
Amizade e Cooperação, cujos instrumentos de ratificação espero, em
breve, sejam trocados, é significativa demonstração do desígnio que
nos anima de dar maior amplitude ao relacionamento reciproco.
No quadro promissor de entendimento c boa vizinhança, em
que novas oportunidades de cooperação recebem invariável acolhida
de parte a parte, não posso deixar de, mais uma vez, mencionar a
grandiosa empresa energética em que estamos mútua e irreversivel·
mente empenhados. Em plena alividade de construção, iniciado o
desvio do rio Paraná, e tendo já comprovado a sabedoria dos princi·
pios jurídicos e dos esquemas técnico-administrativos que regem a
grande tarefa, ltaipu vem sendo um belo exemplo do que podem
roalizar paraguaios e brasileiros, unidos para um fim comum.
Senhor Presidente,
Há quase um ano, tive o prazer de receber Vossa Exceléncia em
Campo Grande, durante a Trigésima Sétima Exposição Agropecuária e Industrial daquela cidade. Naquela oportunidade, fiz referência
ao processo que o Brasil e o Paraguai atravessam, com a celeração
dus transformações de curúter econõmico e social em cada pais,
Hoje, nesta próspera cidade da rcgiilo da Alta Sorocabana,
fundada há pouco menos de 60 anos, Vossa Excelência poderá teste·
munhar o processo dinâmico a que aludi. A cidade de Presidente
Prudente nasceu do alargamento du fronteira agrlcola e expandiu-se
após a chegada da li:rrovilt que acompanhou a marcha do café pelo
Planalto Paulista, Sobre a sólida base agropecuúria que soube
vigorosamente erigir e manter em i:xprinsiló, como' íiiõ claramente ·o
demonstra a Quinta Exposição Internacional de Nelore, Presidente
Prudente diversificou suas utividades produtivas, de modo a abran·
ger também o setor manufutureiro, que hoje se desenvolve
intensamente, Essa é uma evoluçilo presente nu maioria das cidades
do Estudo de Silo Paulo que tua cordialmente nos hospeda, 1õ a
murcu que vemos repetir-se em tantas outras cidades brasileiras
como u vemos repetir-se, também. do outro lado das nossas frontei·
r.as, no Paraguai. Presidente Prudente tem, ainda, um destino que a
liga, em seu futuro, uo que une nossos dois pulses. Enraizada sobre o
·espigue divisor de águas de dois expressivos tributários do rio
Paranú, ela receb~rd a innuência progrcssisw da grande obra em
e~ndomlnio que, em ltaipu.' estando erigindo.

-20Estou persuadido, Senhor Presidente, de que compartilhamos
O Trntndo de Amizade c Cooperação, 11rmudo sQienementc na
das mesmas aspirações de promover o progresso de nossos respecti· cidade de Assunção, em 4 de dezembro de 1975, durante vossa grata,
vos pulses, nilo só para o usufruto das gerações presentes, mas e inesqucclvcl visita u todos os paraguaios, pelo .feito histórico que
'também pura o permanente beneficio de ambas as nações.
haveis protagonizado, representa u rcnnrmnçilo dos laços de fraterna
Estamos cônscios, porém, de que o crescimento económico nilo amizade entre nossos dois povos, para solidincnr a legitima
responde por si só, às exigências inalienáveis do bem comum. Dedica· aspiração de crescente bem-estar, à base de uma complcmcntnçilo de
mos, por esse motivo, os melhores esforços pura que os dividendos esforços despendidos generosamente,
do crescimento económico se ajustem c correspondam· às exigências · ·
Com justa rnzilo, Vossa Excelência destacou a transcendência
dajusiiça social.
'desse magno e colossal empreendimento que é a obra hidrelétrica de
Senhor Presidente,
ltuipu, histórico desuno à nossa capacidade criadora c nos nossos
O encontro, que hoje me é grato manter com Vossa Excelência, planos de desenvolvimento, que havemos aceitado com a fé que
propicia a oportunidade para o intercâmbio de opiniões sobre a nasce da reiterada constatação das inesgotáveis energias ·das duas
utuulidadc internacional e sobre temas regionais de interesse mútuo.
Nações. Tanto as obras de infra-estrutura, como a construção que
Assim, podemos retomar o diálogo direto sobre temas de interesse prossegue com o inicio do canal' de desvio do rio Paraná, a
bilateral e nos regozijar com .o excelente desenvolvimento· dessas purticipuç5'; conjunta de paraguaios ·e brasileiros é o exemplo
nossas relações.
significativo da vontade de nossas duas nações soberanas, de
Com o pensamento voltado pura as avenidas que se abrem à construir e explorar, em comum, e em igualdade de direitos, a maior
colaboração entre nossos povos, em nome da Nação brasileira c no
hidrelétricu do mundo.
meu próprio, levanto minha taça pela grandeza e prosperidade do

Paraguai e pela felicidade pessoal de Vossa Excelência."
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 37, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do discurso do
Excelentíssimo Senhor Presidente do Paraguai, General
Alfredo Strocssner, proferido por ocasião de sua visita ao
Brasil e publicado no Jornal do Brosll, em 13 de março de
1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO DO EXCELENT!SSIMO SENHOR
PRESIDENTE DO PARAGUAI. GENERAL ALFREDO
STROESSNER, PROFERIDO POR OCASiílO DO
ENCONTRO QUE MANTEVE COM O EXCELENT!SSI·
MO SENHOR PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, E
PUBLICADO NO JORNAL DO BRASIL EM JJ DE MAR·
ÇO DE 1976, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO
REQUERJMENTO N• 37/76, DE AUTORIA DO
SENADOR VASCONCELOS TORRES
"Excelentíssimo Senhor Presidente da República FedeMiv~ du
Brasil, Gcncral-de·Exí:rcito Ernesto Geisel, Excelências, Senhoras e

Senhores:
Com verdadeira e profunda felicidade, visito novamente vossa
nobre Pátria, ligada 'à minha por vinculo de uma sincera irmandade,.
da qual nos honramos em ser seus fervorosos intérpretes.
Minha presença nesta florescente cidade de Presidente Prudente
atende a um gentil convite que me foi formulado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, General-deExército, Ernesto Gcisel, pura assistir à S• Exposição lnternucionul
de Nclore e me permite manter outro fraternal encontro com Sua
Excelência. No marco da profunda c innlterâvcl amizade que une
nossos dois povos e que tem eloqUentes testemunhos em numerosas
realizações em favor do bem comum, empreendidos com louvável
espirita de progresso e firme vontade de coopcrnçilo.
Na visita que Vossa Excelência realizou à minha Pútriu, faz
pouco tempo, que simbolizou um momento altamente auspicioso de
nossas relações, fruto de nossas construtivas coincidências,
recolhestes cálidas e merecidas expressões de simput;u, que
demonstraram o valor de vossa condição de amigo leal do Puruguui c
de esclurccido representante dos sentimentos amistosos e solidários
de vossu grande Nução.

"cnhor Presidente:

'\ República Federativa do Brasil lançou-se à, conquista do seu
progresso e felicidade através do trabalho construtivo c da férrea
convicção de que, só mediante uma clara politica de entendimento
com todas as nações que defendem a justiça e à liberdade, é passivei
alcançar metas definidas e concretas em todos os setores da vida.
Trabalha-se melhor quando se trabalha em comum, debaixo do
signo de sincera amizade. A estreita colaboraçilo entre o Paraguai e o
Brasil, em numerosos empreendimentos de carãter bilateral, vem
apresentando ótimos resultados. Nosso trabalho serve não apenas
para afastar sombras que, eventualmente, possam opor-se cm nosso
caminho, como também para responder com realizações a
necessidades impostcrgáveis,
Como é natural, existe progresso em todos os sctorcs, porém é
preciso impedir desvios atrás de horizontes enganosos, que às vezes
se encadeiam a certas ideologias que tornam ilusórias as soluções que
sempre pregam, porém nunca conseguem aplicar no sentido da
justiça social e do bem comum.
Assisto satisfeito a esta grande Exposição Internacional de
Nelore, na lustre companhia de Vossa Excelência, dos membros do
vosso Governo e dos distintos organizadores, a que felicito e desejo'
crescc:ntes êxitos,

Aqui, na cidade de Presidente Prudente, cuja fundação é de
recente data e que é um novo c poderoso marco no caminho das
realizações construtivas, se percebe a fidalguia e a proverbial
hospitalidade da nobre Nuçilo brasileira, e seu afcto permanente pelo
povo de minha Pátria, feito de brilhantes relevos espirituais, que me
enchem de orgulho e satisfação. Esta formosa cidade que jâ é um
pólo de atividadcs produtivas sobre a sólida base das atividudcs
ugropecuárias e industriais, está contribuindo para transformar seu
Pais em um mercado de crescentes níveis técnicos c científicos.
Sinto-me profundamente agradecido, Exm• Senhor Presidente,
uo comprovar, pessoalmente, através de nossas fecundas e
importantes jornadas de trabalho como. esta, a realidade de nossa
reciproca umizudc que, estou certo, continuará resultando cm
beneficio da fraternidade paraguaio-brasileira. Se o rio Puranâ cru,
ati: pouco tempo, um limite natural de pouca relevünciu, nu ordem
de seu rendimento' potencial, essa caudalosa corrente se transformou
cm instrumento de idênticas aspirações que tenham uma próxima c
insuspeitada influência nu vida das presentes c futuras gerações de
nossas Pútrias.
Senhor Presidente:
O Paruguui encontrou em Vossa Excelência um amigo e um
cstndista. E como amigo de minha Pátria, trago os renovados
scntiinentos da tem1 guarani. Nosso intercümbio de opiniões
continuurú gerando, pura o futuro, bens incalculáveis.
Nossos freqUentes encontros procuram ulimentur nossas fontes
de riquezas, nossas possibilidades espirituais c materiais e nossa fi: de
que ussim cstumos construindo um mundo melhor.

-21Senhor Presidente:
Levanto minha taça pura brindar, em nome do povo e do
Governo da República do Paraguai, pela grandeza e prosperidade da
República Federativa do Brnsil, pela felicidade pessoal de Vossa
Excclônciu c daqueles que conosco compartilham este momento ·de
amizade, ratificada por feitos c projetada cm realidades,"
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 53, de
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham
tramitação cm conjunto os Projetes de Ld do Senado n•s 27,
40, 45 e 83, de 1974: 78, 177, 249 e 272, de 1975; 29, 37 e 48, de
1976, que alteram dispositivos do Código de Processo Civil,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 109, de 1974, do Senhor Senador Josó Lindoso,
que dí1 novu rcdaçuo a dispositivos do Decreto-lei n• 200, de
25 de fevereiro de 1967, pura disciplinar a exigência da
certificação de qualidade de produtos e materiais
industrialilados na habilitação às licitações tendo
PARECERES, sob n•s li, 12 e 13, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1• Pronunciamento:
favorüvd ao projeto, com emenda que apresenta de n9 I·
CCJ; 2'' l'rununoiamcntu: favorável ao Substitutivo da
Comissão de Economia:
- de Economia, favorável, nos termos do Substitutivo
que oferece.
Discussão, em primeiro turno, do projeto, do substitutivo c da
emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
cnccrntrci u discussiio. (P~tusu.)

Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.

Estú cnc~:rradu.

Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 4:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 7, de 1975 (N•·J.407·B/73, na Casa de origem), que 'regulu
a concessão de uutorizução especiul para trãnsito de veículo.
nas condições que cst~abelccc. e dá outras providências, tendo

•

PARECERES, sob n•s 42, 43 e 44, de 1976, das Co·
missões:
- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, I•
Pronunciamento: solicitando audiência do Conselho
Nucional de Trimsito: Z• Pronunciamento: fuvorável: e
-de Finanças, fuvorável.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Sccrct(lrio.

E lido c uprovudo o seguinte

"
I

f

REQUERIMENTO N• 74, DE 1976
Nos termos do urt. 310, ulincu c, do Regimento Interno, rcquei·
ro adi:unento du discussão do Projeto de Lei da Cümara n• 07, de
1975, que rcgulu u conccssrao de autorizuçi'\o especial puru tr:insito de
\'ciculo, nas condições que cstubclccc, c d(a outrus providêncius, u lim

de ser feita nu scssuo de 30 do corrente,
Saiu das Scssilcs, cm i'' de abril de 1976.- Ruy Santos.

Pum cncuminhur u votação, concedo u palavra ao nobre
Scnudor Leite Chuvcs.

O SR. I.EITE CHAVES (MDB - PR. Para encaminhar a
votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por duas vezes fui Relator deste projeto, na Comissão de
Constituição e Justiça. Fui autor do parecer vestibular c, depois, de
outro parecer, para colher cmenda da Comissão de Constituição c
Justiça, onde o Senador Jarbus Passarinho propunha uma alteraçilo
redacional que dava melhor contexto c alcance ao projeto,
Este projeto ó dos que se recomendam à' consideração desta
Casa. Ele visa, Sr. Presidente, à ccrtilicação de qualidade, para que
artigos, manifestamente dcsqualilicados, não possam entrar cm
concorrência com facilidade de vitória, O projeto i: do Senador Josi:
Lindoso. E veja V, Ex• o que tem ocorrido largamente no Pais: mui·
tas vezes o mesmo artigo, por exemplo, lãmpadus de mesma volta·
gem, mus de qualidade diferente, propicia a vitória daquele que niio
tem condiçüo nenhuma de durabilidade porque apresenta preço me·
lhor, quando a sua durabilidade não recomenda sequer o preço
oferecido cm concorrência.
Desta forma, aprovando este parecer, a Casa estará evitando
que um grunde loop holc no Pais continue a ser motivo de
estiolumento dns verbas oficiais, Muito obrigado (Muito bem!)
O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o nprovam, queiram permanecer senta·
dos. (i'ausa.)
Aprovndo.
Fican1 prcjudicndos o projeto c n emcndu a ele npresentudu.

O SR. !'RESIDENTE (\V.ilson Gonçnlvcs)- De neordo com u
uelibernçuo do Plcnúrio, n mntérin ligurnril nu Ordem do Diu dn
scssi'\o de JO do corrente.

A mutóriu vui uComissão de Reduçilo, a f;m de redigir o vencido puru o segundo turno regimental.
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eo seguinte o substitutivo aprovado:

~de Macauluy a expressão de que a mugia da língua é o mais
poderoso dos encantos. E, ontem, aqui tivemos um exemplo de
quanto a mugiu da língua é realmente encantadora.

EMENDA N•2- CE (Substitutivo)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I09, DE 1974 ..
Dú nova redução a dispositivos ·dos artigos 131 c 133 do
Dccrcto·lci n• 2110, de 25 de fevereiro de 1967, para exigir a
ccrtificuçõo da qualidade de produtos industriais na habilitação
ils licitações.
O Congresso Nacional decreta:

Ouvimos com admiração intelectual -que, aliás, é permanente
cm ~ós - a catilinúria proferida pelo ilustre Senador pelo Rio
Grande' do Sul. Coube-me, por imprudência da connnnça do
eminente Líder Petrõnio Portella, tentar constestá-la, hoje. (Nilo
apoiado!)
Tão certo estou, entretanto, das minhas limitações que, ainda
ontem, ao cruzar no corredor com o Senador Paulo Brossard, fez-me
S. Ex• cstu pergunta:
V, Ex• que me vai responder?" Ao que .eu
prontamente retruquei: "Perdão, cu apenas vou falar depois de
V. Ex•".

"e

Artigo I• O art. 131, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de
1967, passa a viger com a seguinte redução:

"Arl. 131 Na habilitação às licitações, exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa:
I- à persónalidadejurídica:
li -à capacidade técnica:
III- a idoneidade nnanceira:
IV - à ccrtincação da q'ualidade de produtos indus·

triais."
Artigo 2• Ao art. 133, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro
de 1967, acrescente-se o seguinte parúgrafo, passando o seu
parágrafo único a§ 2•:
"§ I• As condições de qualidade a que se rdere o,.caput
deste artigo, quando se trata de produtos industriais, estarão
sujeitos ao certincado de qualidade fornecido pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade lndus·
trial, ou por entidade pública ou privada por este credencia·
da, nos termos do arl. 5• da Lei n• 5.966, de li de dezembro
dc1973."

O insuperável Winston Churchill, quando lhe perguntavam qual
era a rcaçào sobre determinados discursos na Câmara dos Comuns,
costumava fazer a si próprio três perguntas, untes de levar os discursos em consideração: primeira - ••Quem p~onunciou o discurso1",
para saber da conveniência de levá-lo ao pé da letra ou não. Depois,
perguntava: "Como pronunciou esse discurso?" Em que estado de
espírito, para tirar conclusões a respeito das paixões que,
momentaneamente, podem levar os homens a não policiar a própria
formulação do pensamento, E, nnulmente, ele perguntava: "Que
disse o orador'!"•
Ora, Srs. Senadores, quem pronunciou o belo discurso de on·
tem, que todos ouvimos, é um mestre da oratória. Maneja a língua
com absoluta tranqUilidade. De tal forma ele a utiliza como
instrumento plástico que ninguém poderá apontar a S. Ex• qualquer
senão causado pela insunciência desse próprio domínio'.
Em conseqUência, à primeira pergunta surge a resposta: todas as
palavras do ilustre Senador Paulo Brossard - ngura que tanto
admiramos nesta Casa e que eu lastimo até este instante nilo se
encontre no plenário -todas essas palavras, repito, foram utilizadas
com a garantia de quem as faz, de quem as usa, de quem as diz sabcn·
do precisamente o que faz, o que usa c o que diz.

Artigo 3• Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4• Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTF. (Wilson Gonçalves)- Esgotada a maté·
ria du Ordem do Dia.
Há oradores inscritos. Concedo a puluvru, uo nobre Senador
Jarbas Passarinho, que falurú como Llder.
O SI!. JAiliiAS PASSAI!INHO (ARENA- PA. Como Líder,
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidento e Srs. Senadores:
Ao uproximar-me du tribunu, um espirituoso colcgu meu
perguntou se cLi cstuvu sobruçundo umu biblioteca. Nilo, nUo estou

Dele não se pode dizer nem mesmo aquilo que com ele aprendi,
certa feita, numa das nossas conversas deliciosas dos nossos corredores. Ensinava-me o. Senador Paulo .Brossard que tinha lido cm
Agripino Gricco uma critica a um orador e que dizia: "1: um orador
tão loquaz, loquacíssimo, que fula antes de pensar".
Ora, a loquacidade do Senador Paulo Brossard nilo merecia jamais esse tipo de injúria. Ao contrário, acho que hâ, cm todo orador
de porte, uma capacidade cxtraQrdinúria de formular o pensamento
muito mais velozmente do que a palavra é capuz de acompanhar.
De resto, o Senador Paulo Brossard i: um tiboral à puridade, a
quem rendemos nossus homenagens, um parlamentarista convicto. E
nós muitas vezes, nesta Cusa,jú nos sensibilizamos por ver o culto ad·
mirúvel que S. Ex• presta à ngura desse brasileiro eminente que é
Ruul Pilla.

sobru~ando

biblioteca: estou apcnus com dois discursos do Scnudor
Brossard c sobre eles me permitirei u oportunidade de tratar
pcrl'unctoriumcntc, porque soriu impossívd tratar de todo o ussunto
cm profundidade.

O Senador Paulo Brossurd fez conosco 11 Revoluçilo, estnvu do
ludo de cít. Nunca, cm sil consciénciu, u ele- que hoje cstú do ludo
de lí1- poder-se-lu chumur ...

-23O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Perdão, nobre Senador.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V, Ex•
me permitir terminar, ao menos, u fruse ...

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Pedi licença apenas pura
dizer perdão,

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• me
colocou numa posição muito difícil, porque niio pertencendo, inclu·
sive, a nenhuma ordem religiosa, a não ser a dos leigos mal pralican·
tcs, estou sempre disposto a perdoar, mas não sei em que postura.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS) ..C. V. Ex• disse que eu esta·

vu·do ludo de cá e agora estou do ludo de lá. Fui obrigado a pedir per·
dào, porque continuo no mesmo lugar, com as mesmas idéias.

mcns que deve condicionar o nosso. No m6ximo, se S. Ex• me per·
mitissc, cu o chamaria, louvando-me na figura da Furroupilha -de
Cuiabar,jamais- de um Bento Munoel Ribeiro, talvez.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Eu pediria que V. Ex•
não estabelecesse essa comparação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então cu
u retiro.

Sei que, infelizmente, por injustiça - permita V. Ex• que cu
diga isso-, no Rio Grande do Sul há uma tendóncia a diferençar os
dois Bentos, o Bento Gonçalves e o Bento Ribeiro. No meu estudo
de História Militar. não encontrei razões morais pura condenar
Bento Ribeiro, ...
O Sr. Paulo Brossard (MOO- RS)- Mas, de qualquer forma,
eu prefiro Bento Gonçalves.
O.SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) - ... única
razão pela qual- c aqui cabe uma explicação a V, Ex•- estabeleci
a comparação.
Como se expressou o Senador Paulo Brossard? Da maneira pela
qual nós o vemos expressar-se sempre: com elegância, com uma for-

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -

PA)- Com·
prcendc-se que o problema de lú e de cá está relacionado com uma
formulação doutrinária, mas eu me refiro ao lado de cá mais no sen·
tido de Partido, mais no sentido de grei, mais no sentido de
t~grcmit~çiio, mais no sentido de conjunte,~ pena que eu veja V. Ex•
do ludo de lá, porque gostaria que V. Ex• estivesse do meu lado, mas
estando do lado de cá.

O Sr. Paulo Drossard (MOO- RS)- Sou grato à demonstra·
çiio de simpatia que V. Ex• faz, mas queria lembrar a V. Ex• que niio
é por culpa minha. ~ porque...: não sei se poderia dizer assim - o
seu Governo extinguiu com os partidos, inclusive com o meu,

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Quando
V, Ex• diz "seu Governo", naturalmente nilo está me atribuindo, ao
pi: da letra, sentido possessivo. Também, entrei para o Partido
Dcmocruta Cristão, a convite do Senador Ney Braga, do Senador
Franco Montoro, e sabe S. Ex•- que está aqui presente- que a mi·
nha lua-dc·mel com o Partido Democruta Cristão durou horas upe·
nus, porque no dia seguinte os partidos eram extintos. Temia utó que,
no dia que eu entrasse pura u ARENA, se repetisse o ocorrido.

O Sr. l'ctroinio Purtcllu (ARENA - PI)- Nobre Senador,
V. Ex• poderia resolver facilmente u questão. Bastaria fixar o centro
de gravituçào em torno do qual os homens e os fatos giraram c giram.

O SR. JARRAS PASSARINIIO (ARENA - PA)- Perfeito.
Tumbém concordo. Tanto que, meu nob1e Líder, devo dur este
testemunho no Senado: certa vez, um açodudo companheiro nosso,
talvez mais magoado pela amizade que devotava uo Senador Paulo
Brossurd e que, no seu entender, estaria longe dos pcnsumcntos
originai,;, teve u uudúcia de chamur o Senador de Culnbur. Eu disse
que, cm hipótese ulgumu, uccituriu esse tipo de c\ussilicuçllo, c:xu·
tmnente pela prcmissu que ele acuba de levantnr. Acho que os ho·
mcns devem manter-se sobretudo fiéis us suas próprias idéias, aos
sclls próprios pcnsumcntos; nilo é o comportumcnto dos outros ho·

ma que faz com que os homens, que nesta Casa ti:m alguma
vocação para as academias, inclusive o nosso maior, da Academia
Brasileira de Letras, o Senador Luiz Viana, admirem-no sempre,
porque todo discurso do Senador Brossard é um momento de gozo
estético.
O Sr. Paulo Drossard (MDB V, Ex•

RS) -

Muito agradecido a

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ainda
ontem, vi um dos nossos mais combativos vice-lidcrcs dizer a V, Ex•
que lhe levava o abraço pela forma, embora dissentisse do conteúdo.
O Sr. l'aulo Brossurd (MDB levava tumbi:m pelo conteúdo.

RS) -

Mas do coruçiio ele

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ai, quem
permite não aceitar a insinuação de V, Ex• sou eu, em nome dele.
O Sr. Paulo. Brossard (MDB - RS) - Não se truta de
insinuação, trata-se de uma interpretação pelo que cu lia nos olhos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) Interpretação tipicamente emcdebista, interpretação de MDB que
está em plena fase de urregimentação c então acha que toda
aproximação e abraço ó adesão. Realmente, ao que sei, não foi essa a
intenção do meu vice·líder.
Sempre com admirável precisão é que atua na tribuna o nobre
Senudor Brossard. E atê mesmo u sua ira oratória, tenho pura mimse S. Ex• me permite esse beirar de irreveri:nci:t- que ela ó parte da
sua técnica de orador.
Nunca me esqueci de uma passagem de Ludwig, segundou qual
Napoleão surpreendera us pessoas que se encontravam nu sala de
dcspuchos, quanto tratou mal o emissário de um dos reis que esta·
vum dependentes da França expansionista du época, Antes estava de
tão bom humor que, terminado o episódio, o âulico lhe perguntou:
"Siro, como se pode passar subitamente de tilo bom humor pura
tantll ira'?" E Nupolei\o respondeu: "Isso faz purte do mótler,"

1: passivei que ontem, quundo o nobre Senudor Pnulo Brossurd
empolgou cstu ussembléia c obteve p~1lmus, naturulmcntc culorostJs,
dn suu Buncudu, não l'ossc u veemência senão purh: do comportumcn-

to d~ um bom orador.
O Sr. l'uulnllrussurd (MDB- RS) -Parte talvez porque seja
natural.

-24O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Entre as
coisas de que nilo me posso perdoar é perder alguma palavra de
V. Ex• Perdi uma agora.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Parte, talvez, porque é
natural.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA .veemência?

PA) -

A

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Claro.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Creio,
aliás, que estou fazendo uma interpretação no sentido da óaturalida·
de do comportamento global de um orador. Nenhum desdouro have.
ria, inclusive se a veemência se!!: nltcrnn com os momentos di!

tranqUilidade na voz, como maneira de conduzir o discurso de modo
u manter a atenção permanente dos que ouvem, o que niio seria artifí.
cio necessário a V. Ex'
Como ontem, o nobre Senador Ruy Santos reclamava: "afinal,
u toda hora me acusam de estar dizendo isto ou aquilo", devo csclarc·
cer: disse de Rui Barbosa que estudava até a inflexão da voz.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Também Senador pela
Bahia.
·
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) -Também
Senador pela Bahia, que estudava até a inflexão da voz.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Ambos pela Bahia, mas
com uma grande diferença.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com uma
grande diferença entre os dois é humildade de V, Ex•, que não fica
mal, aliás, diante do registro da História. Todos nós lhe devemos um
grande respeito, mas entre V. Ex• c Rui Barbosa, apesar dos meus
nfctos estarem com V. Ex•, os meus tributos são devidos a Rui, que
não precisa de sobrenome.
O Sr. Eurico Rczendc (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
ligeiro aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA prazer.

PA) -

Com

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA - ES) - Para trazer uma
explicação à Casa. V. Ex•, com relação ao Senador Brossard, acaba
de, através da invocação de um fato cm torno de Napoleão
Bonaparte, fazer uma citação imperial c monárquica. Então cu
perguntaria: isso é mcru coincidência ou não?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Assim co·
mo, ainda há pouco, tive que pedir ao Senador Paulo Brossard que
fosse o autor isolado da sua interpretação, sem me comprometer,
peço a mesma coisa,a V. Ex•
Diz-se de Rui que até decorava os seus discursos c, se não
laboro cm equivoco- c será mais uma oportunidade de o Senador
Paulo Brossard me corrigir ....
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Perdão, do Senador Luiz
Viana.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Aqui
quem me corrigiu uma vez foi V, Ex•, numa citação, c por isso fiquei
desde logo obrigado a ouvi-lo, imperutivumcnte, cm todas us minhns
dúvidus. Esta í: uma. Li cm Humberto de Cnmpos, que teve uma
trcmendn decepção, quando chegou à Casa do Congresso, porque
viu Rui lendo um discurso. E aquele Rui do qual ele fazia a imugem
que todos nós fazemos c com justiça, para Humberto de Campos se
transformou numa decepção, numa quase frustração, o que terin
levudo o grundc escritor maranhcnse a fazer um pr•Jjcto ou uma
indlcaçilo - ainda não sei bem qual seria o termo do regimento de modo que, todàs os discursos que fossem lidos, a Taquigralin

tivesse que escrever, obrigatoriamente, ''discurso lido". Mas disse~
também, que ele memorizava, com poder extraordinário, os
discursos que fuzia c, portanto, podia dizê-los, palavra por palavra,
sem tropeço.
São os grandes oradores entre os quais cu estou ir.:luindo
V, Ex• sem favor.
Diz-se alnda, de Winston Churchill, que ia mais longe, que escrc·
via os seus discursos c quando percebia - como V, Ex• ontem, por
exemplo, pôde perceber, naquele episódio da discussão sobre a Fran·
ça- que ia obter bons resultados, abria um parêntesis, c entre os pa·
rêntcsis, escrevia .. Pausa para os aplausos".
São, atinai, manifestações que, acredito - com perdão do no·
bre Scnàdor Luiz Viana- tão importantes, para uma Academia, co·
mo a de um escritor.
O Sr.Luiz Viana (ARENA- BA)- Se V. Ex• permite cu diria
que, já o maior dos oradores, que foi Demóstcncs, aconselhava que
os discursos deviam ser preparados, sobretudo como homenagem ao
Auditório, Quanto mais limado- é a expressão que ele usa- o dis·
curso, mais o orador dá prova do seu apreço ao Auditório ao qual
ele vai falar.
O SR. JARBAS I'ASSARINHO (ARENA - PA)-Ao
recolher a lição do nobre Senador Luiz Viana, Senador Paulo
Brossard, creio que ficamos V. Ex• c cu cm uma posição algo difícil,
porque ontem me confessava V. Ex• que não tivera tempo de prcpa·
rar o seu discurso c, hoje, chego eu tentando tambêm improvisar
alguns tópicos a respeito da leitura que nz do último discurso de v.
Ex•, deste que cu não diria tão pequeno, que me levou até às 3 horas
da manhã, Infelizmente, não posso acompanhar neste passo o canse·
lho de Demóstenes, mas nem mesmo o nobre Senador Paulo
Brossard, segundo ontem me dizia, pode homenagear uma Assis·
tência, como a do Senado, preparando previamente o seu discurso.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O que muito lamentei.
Mas já que V. E;x• fez uma pergunta baseada no depoimento de Hum·
berto de Campos, cu peço licença e tomo a liberdade de responder,
submetendo-me à censura de V. Ex• e do nobre Senador Luiz Viana,
cm particular, além dos demais Senadores. Lendo discursos de Rui,
proferidos nesta Casa, na Sessão Legislativa de 1914, há um que é
lido, c ele faz referência a um dispositivo regimental que proibia a !•i·
tura de discursos. Dizia Rui, era tão delicado o assunto que ele não
podia correr o risco de dizer uma palavra imprópria ou indelicada,
O Sr. Lulz Viana (ARENA - BA)- Esse era o discurso em
que de respondia a Pinheiro Machado,
O Sr. l'aulo Brossard (MDB- RS)- Era um discurso que cn·
volvia uma pessoa do Palácio do Cateto,
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Era o Barão de Teffé c a
Senhora do Presidente da República,
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• complementa o
que eu entendia desnecessário dizer, Então, ele pedia licença para
fazer o seu pronunciamento como um protesto, não como um dis·
curso para poder ler sem correr o risco de cometer uma indelicadeza
ou coisa semelhante. Se V. Ex• ler os discursos de Rui Barbosa, o de·
bate, por exemplo, travado com o rio·grandensc Ramiro Barcelos,
cm que us réplicas no aparteante silo, evidentemente, improvisadas,
V, Ex• há de convir que Rui Barbosa não precisava escrever um discurso para orar no Senado, com absoluta perfeição.
O SR. J,\1\BAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Creio que
o culto de V, Ex• pela figura de Rui Barbosa, que talvez seja uti:
maior do que u vcneraçilo que V, Ex• prosta a Raul Pilla, acabou de
fazi'!·lo intérprote de um pensamento meu de um modo que eu pediriu
pcrmissilo para nilo concordar.
·
Eu disse que, cm tradição, se dizia que Rui era capa1. de mcmori·
zur o seu discurso.
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-25()Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Seguramente era.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Nesta
idéia não havia subjacente - ui de mim - a acusação de que ele
fosse incupuz de fazer um discurso lapidar.
·O Sr. Paulo Drossard (MDB _:RS)-~ evidente, í: claro. Ape·
nus pura dizer e pura acentuar que, mesmo nilo escrevendo, as suas
orações saiam perfeitas. Que ele tinha essa capacidade de reproduzir
um discurso feito, inclusive feito de improviso, é exalo. O discurso
que ele pronunciou agradecendo homenagem que lhe prestou o Jornal do Comércio, depois do exilio, cm virtude du publicação das
Curtas da ln~laterra, ele fez de improviso e, a pedido do jornal, repro·
duziu o discurso, a fim de que o jornal pudesse publicar.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ai está
uma prova de que aquilo que eu aprendi não estaria totalmente
errado.
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- A platéia pede que os
polemistas ilustres entrem no assunto. (Risos).
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Como?
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- A platéia está sôfrega,
no sentido de que os polemistas eminentes entrem no assunto pro·
priamente dito.

dilação, à reflexuo, desta Casa e do Pais, e, cm decorrência do grande,
impacto que teve, V. Ex• está usando outro estilo oratório, extraor·
dinariamente grande, que í: a dissuasão. O discurso de V. Ex• está à
altura do Senador Paulo Drossurd, porque está procurando, inicial·
mente, retirar aqueles impactOs mais veementes, c mais veemente·
mente falaram ao País., De forma que são dois estilos admiráveis .. O
que ele usou, ontem, pura a peça que teve que trazer ao conhe·'
cimento desta Casa, e u grande e admirável turefu que V. Ex• está,
reulizundo hoje.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Nobre
Senador, recolho, comovido, o elogio de V. Ex• E o elogio maior,
me parece, i: quando V. Ex• diz que estou procurando ficar à altura
do discurso do Senador Paulo Brossard. Isto é, realmente, ·um
grande elogio.
O Sr. Paulo Brossnrd (MDB- RS)- Que, para V. Ex• niio
representa nenhum esforço.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E melem·
bru de uma certa passagem, no meu tempo de Tenente, quando tive
um azedume com o meu Capitão. Ao fim do ano, nos elogios típicos
de bolelifll de fim de curso, ele dizia: "Tenente Jarbus Passarinho,
procura cumprir o seu dever". Nunca soUbe se era elogio ou rcstri-'
ção. (Risos.)

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ao
contrilrio, acho que cu, como V. Ex•, não estou na polémica; ambos
estamos recebendo lições do nobre Senador Luiz Viana e do nobre
Senador Paulo Brossard.

O Sr. Petrônio Portclla (ARENA....: PI)- Permite V. Ex• um
aparte?

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Perdão! Lições de ...

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Sugiro que V. Ex•
reparo bem na malícia do Senador Leite Chaves S. Ex• quer, em
última instância, fazer·lhe uma injustiça - quer chamar V. Ex• de
prolixo.

O SR .•IARRAS·PASSARINHO (ARENA- PA)- O que eu
espero é que Rui não roube o meu discurso, que ele tem o direito de
proferir o seu de cor, vá lá. Mus que roube o pobre discurso que eu
tentarei fazer, também não seria justo.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte'!

DA)- Permite V. Ex• um

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA prolixo!

PA) -

De

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Exalo, de prolixo.

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Até
porque Sr. Presidente, eu pretendo colaborar com V. ·Ex• e ater· me,
tanto quanto possível, aos limites do Regimento. Já que estamos
citando alguns grandes homens de letras do mundo, devemos citar
também Disraeli, segundo o qual, pura um discurso ser imortal não
precisava ser interminável, e cu não gosta riu do 111eu interminável.
O Sr. Luiz Vlnna (ARENA- BA)- V. Ex• tem toda u ruziio.
O Sr. Leite Chavcs(MDD- PR)- Permite V, Ex•'1
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA muita honra, nobre Senador pelo Paraná.

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o
nobre Lider, Sr. Senador Petrõnio Portella.

PA) -

O Sr. l.eitc Chaves (MDB- PR)- Não, nobre Senador, não
foi essn·u minha intençiio, absolutamente. (Risos.)
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Eu que
acabo de o~vir o aparte fora do microfone, do eminente Senador
Leite Chuves, c aceitando·o. naturalmente torno a ofensa, se houve,
desnecessária. Mas nüo podia haver ofensa, quando a comparação
cru com, evidentemente, o mais brilhante de todos os discípulos que
Rui Barbosa teve, reconhecidamente.

Com

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)-~ ati: uma temeridade, um
modesto Senador como eu interferir num debute tiio elevado entre
figurus tão eminentes du República, como V. Ex• e o Senador Paulo

O Sr. Paulo Rrossard (MDB - RS) - Permite V. Ex•?
(Assentimento do orador.)- Conviria, entretanto, observar, nindu,
com fundamento em Rui Burbosu, que os discursos nem por ser lon·
gos são prolixos.
O Sr. Leite Chaves(MDD- PR)- Mas prolixidade ...

Brossurd.

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A modí:s·
tia t:xccssivu é umu forma de vuidudc,

o Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Mus sinto·mc no dever de
fuzer justiçu uo Scnudor Drossurd, pelo seu grundc pronunciamento
aqui feito. Umjormd de hoje, purecc·mc que o Jornal dc.Brasma, dú
conta de que um ilustre ~cnudor desta Casa teria manifestado u suu
rclutivu insutisfnçiao, cm fucc do discurso, niao do contcúdo, mus pelo
prolongado do seu contexto. E di1.iu o Sr. Senud.or que, no seu entcn·
der, os discursos devi um ser como os raios - curtos c fulminantes.
Acho que o Scnudor tem ruzào, nUa cm situuções como us de ontem.

Os discursos pmh:m ter us muis di versus conotucõcs. O discurso do
Senador l'uulo Brossurd, ontem, cru um discurso que fuluva 11 me·

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Estou
purticulnrmente feliz, porque acredito que, nu tarde de hoje, Sr.
Presidente, estamos .fazendo um conúbio de Senado Federal e
Acadcmins de Letras (Risos), e vamos entrar, possivelmente, nu
discussão de vern(tculo, onde espero poder ser bem compreendido.
O Sr. l'etr<inlo l'ortdht (ARENA- PI)- Permite V. Ex?
O SR .•IA RUAS 1',\SSARINHO (ARENA- PA)- Com pra·
z~.:r,

O Sr. l'etrtinio l'ortelht (ARENA- PI)- Tenho, puru mim,
que a tese de Rui Burbosn i: verdudeiru. Os discursos longos n~o silo
ncct:ssnrlumcnlt: proll.'<os, Mus, Us v~.:zcs, hú coincidênciu. Eis o cuso.

-26O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acolho o
aparte de V. Ex•, meu nobre Líder c prossigo.
Finalmente u terceira pergunta que Winston Churchlll fazia:
.. Que disse o orudor"? Ora, já que us duas primeiras respostas nos
merecem completa confiança, vcjunios agora o fundamento do
discurso. A figura idônca, a forma pclu quul falou, deve agora
desembocar naturalmente no conteúdo do discurso, Começarei pelo
Írivial. Não sei se o trivial aqui se aplica bem, ou pelo episódio, Mas
que de algum modo é importante, jú que o próprio Senador Paulo
Bro"urd disse ontem que os seus discursos são históricos. Eu não
disse pretendendo ambigUidade de termos. S. Ex• fez um discurso
histôrico no sentido de quem dizia que fazia umu reprodução du
História, como alguns escritores fuzem ·romances históricos, ou o
faziam no passado.
E nesta terceira parte, eu, t:livez, para manter-me absolutamente
coerente comigo mesmo, como ontem o nobre Senador Paulo
Brossurd disse que falava por dever de ofício, eu, agora, por dever de
consciência. devo dizer que nessa terceira parte já estou muiio
distanciado dos elogios que antes diz às duas anteriores.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- DA)- Permite V. Ex• um aparte. nobre Senador?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço,
com prazer, a Duhiu, na figura do ~obre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - DA) - Perdoe V. Ex• que
interrompa o brilhante discurso de V. Ex•, para este aparte que, pela
responsabilidade com .que .o formulo, trago-o escrito, Em geral,
quando se assiste u um dos anunciados discursos da Oposição, sentese o quanto i: fácil criticar e, algumas vezes, insinuar c ferir. Tudo o
que lhe chega às mãos ou aos ouvidos, longe de ser submetido a uma
triup.crn. transforma-se vezes tnntns em pedra, para· o arremesso
fcrino. Entretanto, cm algumas ocasiões, quando o verbo não vem
pinçado no condicional, a oração não tem sujeito. Mas tem malícia,
Ainda ontem, o ilustre Senador Paulo Drossurd valeu-se de um
desses calhaus menos para golpear o ex-Governador Antônio Carlos
M<~g<~lht.es do que para atingir a Revolução; tanto que sua nomeaç:iu, ,,egundo "' prôprias palavras do eminente Parlamentar, "para
uma dessas empresas estatais teria sido humilde idenidade oficial".
E o nobre Senador que se valera para sua insinuação de simples nota
de jornal, indagou: "Para onde foram desviados os IO milhões de
dólar!!~'!'' ''Aigué:m respondeu pelo desvio, Sr. Presidente?" .. Alguém

cuidou de apurar o desvio?" Respondo eu, enfaticamente: não houve
desvio de dôlures, nem de nenhuma importúnciu. Apenas, dentro da
din:imica contábil do Departamento de Estradas de Rodagem da
Bahia, porque todos os recursos recebidos pelo referido órgão são
inscritos em um Caixa único, puru crédito da conta-corrente ECCOOH, deu-se, no interesse da administração, aplicação especial ao
dinheiro decorrente do emprí:stimo. Todas as importâncias sacadas
pelo DERBA saem desse Cuixu único, O dinheiro sacado não traz,
purêm, nenhum carimbo, indicando essa ou aquela proccdí:nciu. E, à
pr<>porçào que algumas quantias saem para atender a esse ou aquele
c:n~:urg:o,

outros vulorcs de origens diferentes são escriturados nu

mesma conta, A importiinciu relativa aos lO milhões de dólares, que
t:tnto impressionou o ilustre Senndor, correspondeu, em moeda
nacional, u 73 milhões, 550 mil cruzeiros, e foi recebida, no diu 31 de
detembr•> de 1974, e registrada nu citada conta-corrente, no mesmo.
dia. Isso jú bustu pura provar que não houve nenhum desvio. E com
esse dinheiro, u que se junturam u outras parcelas, pagou o enti\o
Governador do Estudo compromissos referentes a empréstimos
contraídos no valor de Cr$ 82.480,919,56, cuju liquiduçi\o evitou·
w.:umuhu;ltl1 de juros que onerariam, evidentemente, os cofres públi·
cus, Mais uindu: o Departamento de Estrudus de Rodagem, com
mltrus re~.:urSllS Jcgulmcnte crcditudos, resgatou, na mesmo período,
um tul:ll de CrS 175.626.002,07: Assim, se aquele valor foi
cuntabililado, o utuul e ilustre Governador do Estudo, o Professor
Rubertu Santos, disporl1 dos meios puru u execução da construção

du Rodovia Conquista-llhi:us, tanto mais quanto está dcsoncrado
do pagamento daqueles compromissos que, como já frisamos, foram
saldados pelo então Governador Antônio Carlos Magalhães. De
tudo isso, cuida, pormenorizadamente, o ilustre Dirctor do DER DA,
que encaminhou à egrégia Assembléia .Legislativa do Estudo, por
intermí:dio do seu ilustre Presidente, uma carta circunstanciada.
E dois fulos devo ainda ressaltar: 1•: o Caixa único nilo foi uma
criação do Governo da Bahiu; mas decorre da Lei n• 4.320, de 17 de
mu.rço de 1964, que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro
para a União, para os Estados c para os Municípios. 2•: que a
referida carta do competente e honrado Diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem da Bahiu, àquela época, o Engenheiro Antônio Franco, mereceu amplo debute na Assembléia Lcgislativu, c teve
a sua defesa feita, entre outros, pelo ilustre Deputado Honorato
Viana, homem de ulta competência cm assuntos financeiros c de
reconhecida idoneidade moral, c que vale acentuado, ,para assinalar
a sua isenção, i: dcsafcto pessoal do ex-Governador Antônio Carlos
Magalhães, o qual assim se pronunciou: "Acontece que, pela sistcmátic,u adotuda, o regime de Tesouraria única não foi instituído paru o
Estado da Dahia; foi pura todos os Estados, também para a União c
para os Municípios. E na conta-corrente com o Banco, o dinheiro i:
apenas dinheiro, sem sinal indicativo do respectivo emprego, A
receita é unificada cm cuixu singular; a despesa i: discriminada por
destinação específica". E completando, por fim·, a análise do
documento do então dirctor do DERBA, Engenheiro Antônio
Franco, a quem cabia, como responsável dircto pela aplicação da
importância correspondente aos 10 milhões de dólares, fazer os devidos esclarecimentos, assim concluiu o ilustre Deputado Honorato
Vianu: "Acredito nu probidade, acredito na honradez de Antônio
Franco. Eu o conheço de perto. Ele seria incapaz de praticar um ato
desonesto, no exercício de suas funções". E, agora, Sr. Senador, pura
terminar. A tradição, cm linha continua dos ilustres homens públi·
cos, que tí:m passado pelo Governo da Bahia, i: de absoluta
honradez. Antônio Carlos Magalhães não foi, nem seria, uma
cxceção, E, por fim: a ARENA nunca está no prato da balança dos
cifrões, pum exprimir o seu valor. Ela está mobilizada, valorosamente, sim, mas fiel ao programa c aos princípios du Revolução, pura
servir aos superiores destinos do Brasil. Muito obrigado a V, Ex•.
pela dcfcri:ncia com que me distinguiu, c minhas desculpas pela
extensão do meu aparte, que desejo, com honra para mim, integrante
do seu admirável pronunciamento.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
ao nobre Senador Heitor Dias, pelo seu aparte.
Realmente, acho que V, Ex•tem razão de me solicitar que incorpore o seu aparte ao meu discurso- c o faço com prazer- porque a
riqueza de minúcias talvez explique ulgo que se diz que bastu um
homem militar na política pura entrar no reino dos ódios.
Creio que, pelo menos, alguém existe que nos combate - eu
nüo estou me referindo especialmente uo Senador Paulo Brossard
porque até, se não estou equivocado, ele leu nota de um jornal ulgui:m que nos combate gostaria de ter a extraordinária oportunida·
de de provar que uo cabo de doze anos a Revolução seria, do ponto
de vista du subversão, um fracasso total, por se transformar num
rcgimctotulitúrio, repressivo, infquo. E, do ponto de vista da corrupção, mais corruto talvez do que aquele Governo que foi deposto por
ela. De sorte que esse cuidado de V, Ex•, cu o interpretei bem e:
incorporo-o uo meu discurso.
·
O Sr. l'aulo llrossurd (MDD- RS)- Permite V. Ex• um upurte'?

O SR. JARDAS I'ASSARIN~IO (ARENA - PA) - Jumuis
poderei negar um aparte u V, Ex•
O Sr. l'uulo Brossurd (M DB- RS) - Serei breve, ·Em virtude:
du intcrvençuo do nobre Senador Heitor Dias, devo dizer que li trecho de um jornal de circuluçi\o nacional c que tenho como um jornal

-27idóneo. O Jornal do Brasil. ',Numa demorada apreciação sobre a
situação cm diversos Estados, o Jornal do Brasil, referindo-se à
Bahiu, publicou cxatamentc o que eu li, e que eu achei de alta
gravidade. De tal graviaade, que trouxe ao exame e ao debate do
Senado. Não era um jornal qualquer, de circulação reduzida. fi um
grande jornal, de circulação nacional. Depois, essa publicação foi
feita no dia 15 de março - se não estou enganado - e até hoje, se
saiu alguma contestação, cu confesso que nilo li.
O Sr. JosóSurncy (ARENA- MA)- E nem pesquisou.
O Sr. l'aulo Brossard (MDB - RS)- Pesquisei, nobre Scnu•dor, e não encontrei.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se me
permite interrompê-lo por um momento, a minha restrição é apenas
quanto ao restante do seu pensamento.
Nós, homens públicos, quantas vezes temos lembranças de fatos
que nos atingiram, inteiramente injustos, sobejamente improcedentes, c não tivemos ou oportunidade, ou as condições para publicar,
·nu medida da explicação desejada, a verdade. De modo que o fato de
alguém me dizer que leu uma acusação e não leu, em· seguida, a
retincação, não me convence absolutamente de que aja com justiça.
O Sr. l'aulo Brossard (M DB- RS)- Permite-me ainda, nobre
Senado(!
·
O SR,' JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A palavra
continua ainda com V. Ex•
O Sr. Paulo Bro.surd (MDB- RS)- Aproveitando a sua
observação, devo dizer que não costumo retificur notícias que,
muitas vezes. me envolvem e até declarações que me são atribuídus.
Mas, evidentemente, é preciso distinguir uma publicação destu
ordem com uma notícia desta ordem. Querendo ou não exigiria uma
contestação ou um esclarecimento. Volto a dizer que li.
O SR. JARRAS 1',\SSARINHO (ARENA- PA)- Mus hC1
um fato ...
O Sr. l'aulo Brussurd (M DB- RS)- O que disse, entretanto. c
aproveito u ocasião para dizer isto- o que dis~e ontem, foi o que:
houve ou não houve um desvio? Primeiro, se houvt:,por quem'! Se

houve, pura quõ'! Isto õ que tem que sc:r explicado. Ninguém disse,
aqui, por exemplo, que esses dez milhões de dólares foram parar no
bolso do ex-Governador da Bahia, Nem o jornal disse isto, nem cu,
que limitei-me a ler o jornal. Mas, o fato de não ler sido embolsado o
dinheiro, o que seria um tipo de ilícito, não exclui que tenha lwvido
desvio. o que ó outro tipo de ilícito, Mas. de qualquer forma. estou
aqui discutindo um assunto da Buhia. Nào sei se algum dos emincn·
les Senadores baianos, ali:m do nobre Senador Heitor Dias, que já se
pronunciou a respeito, poderia di~er uma palavra de esclarecimento.

O SR, ,JARRAS I'ASSARINJIO (ARENA -

1'.\ l -

t:u

pergunto se V. Ex• encerrou o up:rrtc,

O Sr. l'uulu Brossurd (MDB- RS)- Vou cnccrmr, nllhre
Senador, pedindo até escusas. pela demora m;~s, ~~lst:triot l.lc. pc:ln
menos, terminá-lo. Dou por terminadll.
O SR.,! ARRAS I'ASSARI:"HO (ARENA- PAl- Crcill que
essa cxpn:ssüo de V. Ex•. longe de nos nprotdur. nus rrc~u:upa.
porque.: quundo V. Ex• termina,ll nosso p:ot.n ..:stétit:o t:1111hént :u.•:th:L
Gostaria apenm; de dar u p:tlavru i.to nobre Lidcr Lhl mc11 Parti·
do, pedindo-lhe para fuzcr unut ligcirn considcmçtlll :1 rcspcihl 1.!:1
Bahia. c vcrilicar se posso continuotr pelo Brasil afom.
O Sr. l'<•lrlinío l'ortcllu (ARENA- PI)- Pcrmit:~.mc \'. h''
um aparte'~
O SR. JARDAS 1'~\SSARINHO (ARENA - PAl- Pllr !':~·
vor. nobre Líder.
O Sr.l'ctrônio l;ortcllu,(ARENA- Pl)-lmu~inei huver o Senador Paulo Brossard ultimado o seu aparte. Mas S. Ex• ni1o tem
pressa no apartear, embora a exija ltquc\es que o i.!partciam. E
ontem, isto ficou bem c sobejamente demonstrado quundtl S. Ex• pllr
quase trõs horus, numa demonstração também de falta de pressa.
ocupou a tribuna. Tenho a impressão, Sr. Senador, de que cahe a V,
Ex•. e não ttque\e a quem responde, o diripir u su01 orw.;tw. E
estranho, profundamente, por conhecer a vida parlamcnwr dll ilustre Senador pelo Rio Grande do Sul, que S. Er.• use desses mtilkius
no plenário, pretendendo desviar-lhe a atençüo pam problemas csl:~·
duais, para divergências que c.xistcm entre companheiros. Mus, estou
certo. o orador ntto irCt prestur·se tt ex.ploração de udvcrsúrios, saindo
da rota que se traçou, de dar cabal resposta uo discurso rcpetith·n,
ontem aqui proferido pelo ilustre Senador gaúcho.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Permita-me V. Ex• um
:tparh:'?
O SR, JARRAS 1'..\SS,\RI:"IW (ARENA -

PI\)- Muitu

ohrigudo nobre l..ider. Eu agora peço um aparte~~ mim mesmo. se n
nohrc Senador Ruy Suntos me permite. (! apenas para dizer u
seguinte: primeiro, ussim como o nobre Senador pc:lo Rio Grande do
Sul declara, com m•"cntimento geral. que considcru idõnco u ,Jnrnnl
do Rrusil, todos nós o considcrumos: ussim. os pl"~liticos que nmis de

rerto conh~cem a figura do ex-Goverm1dor da Bahia -c entre cb
essa notável figura de Senador e companheiro que temos :!<)Ui,''"" ó
Heitor Dias- conhecem, tumbt:m. a suu idom:idade c í: justo. ror·
tanto, que, cm defesu desta id~lncidudc, se introduza no discurso uma
cxplicuctto, uinda que minudt:ntc, conqu~mto cu. ru:ssmtlmentc. pn:·
ferisse ati: que cstc nssunto fosse posteriormente levado tas suus ítlti·
nuas Cl"'nseqUências, porque'cstou lendo o Senador Puulo Brossurd.
S. Ex•. no discurso de ontem, depois de ler o texto do Jornal dn
Urasil: "Faiu-sc em desvio de del milhões de dtllurcs, sem mcii.ls
O Sr. l'ctrcinln l'ortcllu (ARENA- PI)- Permite V. Ex•'!
r~ll~lvrus ... " - ~evidente que eu nno podcrhl imitur o seu 10111 mu·
O Sr. l'uulo Brossurd (MDB- RS) -O nobre Senador Ruy · tório, estou mutilundo u suu forma -" ... é de ind~tgur-sc. por con·
Santos', estaria em condições de ~izcr umu pulavru?
seguinte. para-onde for:un desviados ... "
O Sr. l'ctrcinio l'ortdlu (ARENA- Plt- Permite V. Ex•
O Sr. l'nulu llrussnrd ( MDB- RS)- Claro.
O Sr. l'uulu llrossurd (MDB- RS)- O nobre Senador Lui1.
Viu na, esta riu em condições de dizer urnu puluvru'!

O Sr. l'ctrimiu l'ortcllu (ARENA- PI)- Sr. Senador Jarbas
Pussarinho'!

O Sr. l'aulnllrossurd (M DB- RS)- Ainda estou com o apar~·te e gosturiu de prosseguir.
O Sr. l'ctriminl'nrtcllu (ARENA- PI)- Nobre Senador Jar·
bus Pussurinho, peço um upurtc u V, Ex.•

O Sr. l'uulnllrossnrd (MDB- RS)- Rogaria que o eminente
Lldcr da Muioriu permitisse que cu encerrusse o meu upurtc. Jú vou
cnccm.'t·lll,

O Sll. .IAIUI.\S 1' . \SS,\RI:\110 (AREN,\- PAI-" ... par:1
lJLH: f1.1ram desviados ... "

O Sr. l'aulu llrc"""d (M DB- RS)- ~claro.
O SR .. J..\1!11,\S 1'.\SS,\IU:\110 IAREN<\- I'Al- " ... P"'
dcsviudos'!"

lJLICill t~mun

O Sr. l'nulu llrussurd tMDB- RS)- Claro.
O SR, .IAI!U,\S 1',\SSAI!I:--1110 (ARENA - I'Al- Jl:ll meu
Pllhrc enlender. esl(t subjuccnh: u lodus essas pcrgunla' :1 udmiS~iln
llc que houve dc~vios,j:'t não muis u noticia do jornal ...
O Sr.llu)· Sunlii,(AREN,\- BA)- V. Ex• me pcrmile'!

-28O SR. JARRAS PASSARI~HO (ARENA - PA)- ... mas.
gosturiu realmente- e fui o primeiro. creio. a lembrar que V. Ex• leu
a notici;t de um jornal respeitável- que o meu discurso prosseguisse
com o upurte do Senador Ruy Santos. ao qual parece que se ucusuvu
de ter-se retirudo estrategicamente pura não discutir dólurcs.
A palavru com S. Ex•
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Atendendo uo chama·
menta do eminente Senador Paulo Brossard, que pediu u palavra dos
outros Senadores pela Bahin, queria apenas dizer a S. Ex• que, por
amor à minhu terra e por respeito à melhor tradição da quase totuli·
dudc dos homens públicos da Bahiu, não entro no debute.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Respeito
a posiçilo de V. Ex•

o Sr.

l'uulo Drossurd (MDB- RS)- Agradeço o esclareci·
menta que deu o nobre Senador Ruy Santos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se me per·
mite o nobre Líder Petrõnio Portella, tentaria fazer uma observação
a maissobrc este assunto. que no trecho final do comentário do no·
bre Senador Paulo Brossard, continuando S. Ex• a fazer perguntas,
depois, faz afirmativas: "Contudo- diz S. Ex•- há quem diga que
a nomeação do ex-Governador da Bahia pura a presidência de uma
das empresas estatais sc:ritt - aqui deve huver algum erro
taquigrálico- seria um ato, creio eu...
·

e

O Sr. Paulo Drossurd (MDB- RS)- Lembro·me bem: bil de
indenidude, disse eu.
•
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Mas aqui
saiu: "um de idoneidade" - "seria um bil de idoneidade, oficial·
mente outorgado pelo Presidente du República, pura que do assunto
não mais se cuidasse."
Aqui, sim, nobre Senador Paulo Brossurd, sinto-me extrema·
mente pesaroso em acreditar que V. Ex• passou a fronteira de ai·
guma coisa que, com muito constrangimento, digo que seria difamn·
ção. Veja, V. Ex• emprestou ao Presidente da República uma idéia
de, cm sabendo que teria tido um auxiliar que cometera ilícito penal
ou administrativo, ou desonestidade, ou ainda aquilo que o velho
Padre Vieira diria: "surrupiou", - deu-lhe um bil de idoneidade
nomeando-o para uma grande empresa estatal. Aqui, parece-mc,que
o insulto jú se transfere para a própria Presidência da República.
O Sr. l'uulo Rros-•rd (MDB- RS)- Permite V. Ex•'? Eu me
limitarei apenas a dizer isto: Pode haver desvio sem haver peculato.
Quer dizer, sem haver roubo. Pode haver desvio.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aprendo
isso com V. Ex• e i: claro que aprendo de V. Ex•. que 1: Mestre. Eu
não sabia porque não pratiquei, apenas por isso.
O Sr. l'ctrônio l'ortclla (ARENA- PI)- Permite V. Ex•, um
aparte'?
O Sr. l'uulo Drossurd (M DB - RS) - Tratanao-se de vcrbu
pública pode haver desvio sem haver peculato.
O SR. JARRAS I'ASSARINHO (ARENA - PA) -Certo.
Recolho u liçi\o de V. Ex•, que pode dú-la nu condição de Mestre, c
~scuso·m• de ni\o sabi:-lu porque jumuis as pratiquei puru ~ubcr
distinguir umu du outra. Mus, quando V. Ex• diz que foi dudo um
"bil de idoncidudc"...
·
O Sr. l'uulo Brossurd (MDB- RS)- De indcnidude.
O SR. JARIIAS I'ASSARINHO (ARENA indenidudc!

PA) ·

Ah,

O Sr. l'nulo llrossnrd (MDB- RS)- Bil de indenidudc é umn
cxpressl\o ...
O Sr. l'ctr•inlo l'ortclln (ARENA- PI)- V. Ex• me permite~

O Sll •.J,\Ilii,\S I'ASSARINHO (ARENA - PA)- Perdoe·
me, purccc: que us notus tuquigráficus estiio crrudus, E cu, de futo,

aqui, retiro a minha o'bscrvnçüo. ·

O Sr. l'uulo llro"nfll (MDR- RS(- Eu estava realmente
cstranh:.mdo :.1 sua conclusão.
O SR. ,JARDAS I'ASSARI!':HO (ARENA- PA)- O que é
uma justiça que V. Ex• me faz.
Ouço o nobre Líder, Petrónio Portella.
O Sr. l'ctrimio l'ortclla (ARENA -PI)- V. Ex• cu Casa jú
tiveram a resposta na palavra do ilustre Senador pela Bahia. Heitor
Dius. a respeito dos futos, objcto.dc increpaçào. Não se cstú discutin·
do·;,qui a idoneidade do ilustre Presidente da ELETROBRÁS, de to·
dos conhecida. um homem público contra quem fazem reservas
alguns de seus adversários, mas em quem nà<l se pode deixou de
reconhecer cxcepcionnis qualidudes de administrador c de cidadão.
De maneira que pediria a V. Ex• que encerrasse esse assunto, porque
não está sendo julgado o ilustre ex-Governador da Bahia.

e

O SR. ,JARDAS

I'ASSARI~HO

(ARENA- I'A)- Nem vai

st:r o motivo central.

o Sr. José Surncy (ARENA- MA)- Pediria ao eminente
Lide r que me desse um aparte, untes de encerrar o assunto.
O SR. ,JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois nt10,
mas para que cu não perca a oportunidade. nobre Senador José
Sarncy. meu prezado amigo, permit<a-mc untes dirigir-me uo
Presidente da Cusa e dar-lhe uma explicação: Como eu prccisnva do
discurso do nobre Senador Paulo Brossard para lê:-lo. depois de haver·lhc ouvido as palavras, peguei a nota taquigráfica sem nenhuma
corrcção. Então, nilo há qualquer responsabilidade da Taquigrulia
do Senado, cm relação uo meu erro de apreciação, do qual me
penitencio, porque percebi, no momento cm que lia, que havia algo
truncado. De sorte que, não pense o nobre Senador Paulo Brossurd,
que cu pudesse me servir de uma forma truncada de pensamento ...
O Sr. l'aulo Brossurd·.(MDB- RS)- Posso dizer que já conhc·
ço V. Ex• e não poderia imaginar isso.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA obrigado. Ouço o nobre Senador Josê: Sarncy.

PA) -

Muito

O Sr. José Surncy (ARENA MA) - Nobre Senador Jurbas
Passarinho, cu várias vezes tenho também. como V. Ex\ admirado
o Senador Paulo Brossard, mas confesso que. nessa passagem do seu
discurso relativo ao Governador du Bahia, não posso ter nenhuma
admiração. Acho mesmo que nesse ponto, S. Ex•, com o nome c a
autorldndt que tem. não podia ser o veiculador de uma nuticiu
injuriosa sem. do mesmo modo, ser o veiculador da def'esu c dos
esclarecimentos sobre a mesmu, que forum publicados. E quando S.
Ex•. uqui nesta Casa- c cu não lho faço a justiça de confessur que
foi com absoluto inocf:nciu- diz que apenas se limitou a ler u nota,
nilo! S. Ex• levantou dúvidus o agora ucuba de rcpcti·lus "quc'nuo se
sube se o desvio é de pessoas ou se são desvios relativos U prátil:us ilcguis cm matéria de contabilidade", Senador Jarbas Passarinho,
acredito que o Senador Paulo Brossard não tem o direito, como
homem justo que i:, de lcvnntur estas dúvidas a respeito de um
homem público que tem prcstudo grandes scrvfços uo l'ui>,
sobretudo na área do Nordeste. Nós, políticos hrusilciros, podemos
ter o orgulho c u satisfação de dizer que a mudança c a const ração du
novu Buhia, no período du Revolução, foi feita por dois grandes
politicas, Antônio Curlos Mugalhucs, no Governo anterior c u
primeiro deles, ubrindo caminho c ao Senador Luiz Viana l'ilhu.
Dessa manl!iru acredito que nilo podemos silenciar, nem u Scnu<.Jur
Paulo Brossurd pOde tornar u lcvuntur essas dúvidas, dizendo 4ue
nUa SC Sabe Se O desvio roi por ('JCSSOUS OU SC' foi por prÚIÍCII\11 de
contubilidndc, quando nu rculidudc o ussunto foi esclarecido. c ele de·
via tra:~.cr o csclurccimcnto ia Cusu.
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profundamente o aparte de V. Ex•, mas peço uma especial generosi·
dude do Senador José Sarney para comigo, pura com seu amigo e
admirador. f; que quando nós citamos, de modo geral, corremos o
risco das omissões e, em que pese haver qualquer intcrprctuçii.o
equivocada, eu correria ó risco também de dizer que a Bahia que
conheci nu sua transformação, iniciou-se com Lomunto Jimior,
prosseguiu com Antônio.CurloS, continuou com Luiz Viunu c ngoru
com o notável ex-Reitor da Universidade da Bahiu, ex-Presidente do
Conselho Federal de Educação, que é o ~rofessor Roberto Santos.;,
O Sr. ,Josó Sarncy (ARENA - MA) - V. Ex• apenas ujudu
meu argumento, acrescenta mais um politico, falei nos dois Governos depois de 1964.
O SR .•JARDAS I'ASSARINIIO (ARENA- PA)- O que cu
lhe quis fazer, muito fraternalmente, foi a lembrança de um nome
que- sei- V. Ex• não omitiria.
O Sr. l'aulo Drossard (MDB- RS) - Permite V. Ex• um
aparte, Senador Jarbas Passarinho?
O SR ..IARBt\S PASSARINHO (ARENA -

PA) -

Com

prnzcr.

O Sr.l'aulo Drossard (MDB·- RS)- Lamento estar interrom·
pendo seu discurso, mas sou obrigado ...
O SR. JARD,\S PASSARINHO (ARENA- PA)- Na ver·
dade ele quase não começou ainda.
<i Sr. l'aulo Drossard (MDB - RS) - Diante do aparte do
Senador José Sarney, devo dizer e repetir o seguinte: não li nenhuma
rctilicação, nenhuma contestação do ex-Governador da Bahia. Não
li. Se houvesse feito, teria levado em consideração o que houvesse
lido. Não li. Li um jornal respeitável, idôneo, de circulação nacional
que foi de uma clareza inexcedível no relato de um fato. Partindo do
pressuposto de que o fato é verdadeiro, pois não tenho por que duvi·
dur,- depois da forma como foi publicado e do tempo decorridoliz as perguntas naturais, diante de um fato desta natureza. Muito
ohrigado a V. Ex•
O Sr. Josó Sarncy (ARENA - MA) - Permite V. h•. um
aparte, Senador Passarinho, só para dizer uma frase. (Assentimento
do orudor.) Lamento ainda mais, Senador Paulo Brossaru. I. t..''
não cumpriu um daqueles conselhos que o Padre Vieira dava c ucu
ao Govcrnudor Mcllo e Póvoas: "Que todo homem público tem <JUC
tr:r dois ouvidos, um para ouvir o acusado e outro para ouvir o
ucusudor. V. Ext só ouviu o acusador".
O SR ..JARDAS 1',\SSARINHO (ARENA - PA)- Com a
permissão dos meus nobres colegas ...
O Sr. l'uulo Drossurd (MDB- RS)- Não sei se o .Jornal do
llrnsil é o ucusudor.
O Sr. ,losó Sarncy (ARENA- MA)- O Jornal do Brasiltruns·
crt:viu noticius du Bahiu, do corrcspondcnh:, dundo conhecimento do
fulo, O .Jurnnl do Urusll não ucusuvn.
O Sr. Paulo llrossard (MDII- RS)- Não sei se o Jornal do
llrasil desempenhava o papel de acusador. Nilo sei se o .Jornal do
llrasil eru o acusador do Governador. Não sei. Nilo entendi que essa
fosse u sua inlcnçtlo.
O Sr. ,losó Sarne)' (ARENA- MA)- V. Ex• não farú de ma·
nclru ncnhunm, como cstú fuzcndo, com :1 Btulcudu du Buhiu c,
uguru, o seu colegu contru o .Jurnul do IJrnsil.
O Sr. l'aulo llrussard (M DB- RS)- V. Ex• é que me cstiJulri·
huindo ...
O Sr.. losó Surncy (AREN.<\ - MA) - V. Ex• não vui fazer
isso porque, nu reulidudc, o .Jnrnul do IJrusllnpenus transcreveu LlllHI
noticia du Bnhiu,

O Sr. l'aulo llrossard (MDB- RS)- Eu me buseei no Jornal
do llrnsil c V, Ex• agoru me ucusu, ..
O Sr ..Jusé Sarncy (ARENA- MA)- Pois cu tenho motivos.
O Sr. l'ctr<inio Portcllu (ARENA- PI)- V. Ex• me permite
um aparte'!
O SR ..•J,\IIDAS I'ASSARINIIO (ARENA - PA) - Jú nem
estou em condições de dú·lo, nobre Llder. Mus ouço V. Ex•
O Sr. l'ctr<inlo l'ortclla (ARENA posições estão definidas ...

PI) -

Acho que as

O SR ..JAIUIAS,I'ASSARINIIO (ARENA- PA)- Claro.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI)- E os retrutos feitos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Certo.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Peço a V. Ex• que
continue o seu notável discurso.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Com a
cooperação de meus colegus, Sr. Presidente, eu gostaria de
continuar. (Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Agora, sou eu que
estou pedindo a V. Ex• que continue, porque, na verdade, V. Ex•
está falando como Líder e, como ontem nós demos todo o tempo que
foi necessário ao Senador Paulo Brossurd, hoje, da mesma maneira,
queremos dar a V. Ex•, mas lembro que o relógio está avançando e
V. Ex• precisa continuar seu discurso.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•.
meu caro Presidente, sempre com essa preocupação muito fraterna
com o seu colega, lembra· me o relógio; mas se nós fôssemos fazer um
apanhado do tempo que foi ati: aqui, justincadamente, gasto, talvez,
V. Ex• verificasse que cu não entro com um quinto dele, mas serei
atento para não criar nenhum problema a V. Ex•
· E a partir de cú solicito aos meus nobres colegas que sejam extre·
mamente parcimoniosos nos apartes, porque não quero incorrer na
advertí:ncia que, muito justamente, o Presidente da Casa faz.
Entrou nu terceira parte e nesta, Srs. Senadores, a resposta ao
que disse o nobre Senador Paulo Brossard, e sei que contarei, desde
jú, com a benevolência de S. Ex• para com a forma pela qual eu ten·
tarei traduzir o seu discurso.
Assim como elogiei as duas partes anteriores, dizia que agora eu
me via distanciado deste elogio, em parte. Achei que em geral a
técnica utilizada pelo nobre Senador pelo Rio Grande do Sul era
tautológica. Ele disse, redisse ...
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Jarbas
Passarinho, V. Ex• permite-me de um pequeno aparte, interrom·
pendo V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois ni\o.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Como o Senador Paulo
Brossard gosta sempre de retificar as citações, quero dizer que, na
pressa do conselho que lhe transmiti, não explicitei que aquele
conselho era uo Governudor Mello c Póvoas e, feito pelo Marquês de
Pombul, e o citado eru o Padre Antonio Vieira.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
e ucolho u citnção como umn espécie, se V. Ex• me permite, eu leigo,
de legltimn defcsn putntiva. Creio que é o cnso.
Museu diziu que no discurso de ontem, S. Ex• disse e redisse,
recontou, rentou, rebuscou, repetiu, reincidiu e reproduziu o que
antes, de mnneira igunlmente notiJvel, já dissern. Foi pois um
discurso recidiva, um discurso que eu chnmuriu iterutiv". ati: porque
S. Ex• jiJ disse que enquunto não estiverem removidns as CI\USUS dos
seus protestos, eles serão iguuis,
Sobre 11 origem du Revolução, entrctnnto, pnrece-me que S. Ex•
cometeu umn indcsejndn injustiçn sobre ns intenções do 111nrechul
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intenções presidenciais a partir dele.
Tudo isso já foi pelo nobre Senador Brossard aqui trazido à
baila e aqui contestado na medida das nossas possibilidades c com
alguns testemunhos de natureza histórica.
·
Ora, o discurso de ontem que lembra muito o primeiro,
proferido nesta Legislatura e que, por seu turno, é quase igual aos an·
teriormcnte proferidos na Câmara, como S. Ex• mesmo disse
quando o explicou, fez vir-me à lembrança um ditado frnnêês que
S. Ex• haverá de me perdoar que me tenha vindo à mente. Pensei eu:
plus sa chanee, plus c'est la memme chose - quanto inais se muda,

mais permanece o mesmo.
As sinfonias têm os seus temas, é verdade. Por mais que a
criação musical introduza variações o tema volta sempre à tona. E,
não só as sinfonias como eu me arriscaria u dizer que até mesmo há
um exemplo típico no Bolero de Ravel, lj a genialidade da repetição
melódica em escalas diferentes- mas sempre a repetição melódica,
O Sr. Petrõnio Portella (ARENA música, no djscurso, não!

PI) -

Isso é válido na

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sinto-me
tentado então a tomar, metaforicamente, o discurso de ontem do
Senador Brossard por uma adaptação, à oratória, do Bolero de
Ravel. ·
Cheguemos aos temas do bolero:
Primeiro, S. Ex•, que se referiu ao Marechal Castcllo Branco,
disse, antes, mais duramente do que ontem: "Não podendo conter a
indisciplina, preferiu deter o poder". E, naquela altura, pedi um
aparte a· S. Ex• para dizer da minha discordância cm relação a esse
retrato que não i: justo.
Mas, ontem, também, cm relação ao Presidente Costa c Silva,
aqui se disse que ele fora for,çado a fazer o que não queria, e, com o
pedido de aparte que cu mesmo solicitei ao nobre Senailor, S. Ex•,
com a gentileza que lhe é comum, disse logô que a frase não era
minha, mas dele. Mas ficou a insinuação de que, um como o outro,
ambos os Presidentes, teriam sacrificado o ideal, sacrificado a parte
mais nobre da sua participação no Movimento Revolucionário pura
deter o poder.
Não sei se é este o pensamento realmente do Senador Drossard,
mas eu me anteciparia na tentativa de impedir que qualquer forma
maliciosa de interpretação se aproveitasse da frase, que não me
parece definitivamente cima. Nem um preservou o poder a troco da
sua conscii:ncia, nem o outro as~inou forçado que quer que seja.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Permite, nobre Senador?
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, nos
dois casos - cu terminarei já - ou melhor, no primeiro, que foi
citado ontem S. Ex•, que acabara de me dar o aparte c me absolvera
da interpretacilo, foi secundado pelo nobre Senador Marcos Freire,
que logo lhe disse que cru isto mesmo, que o Presidente fora forçado
u fazer o que não queria e que tal sc'continha num livro do Jornalistn
Carlos Chagas.
Às trós horas e trinta minutos da manhã, já do dia de hoje, eu
ultimava u leitura do livro do Jornulistp Carlos Chagas Nilo me
satisfiz com o fato de apenas percorrer o Indico, porque já o percorrendo teria uma indicação segum, uma vez que o jornalista cobre, no
seu reluto, o perlodo imediatamente anterior à doença- que seria
fatal - do Presidente, até a posse do Presidente .Médici. Entilo, o
episodio do AI·S niio está nli devidamente centrado. lj verdade que o
Senador Marcos Freire- e eu reli as notas tuquigrllficas- refere-se
também u outrns publicnçõcs, nus quais o Jornalista Carlos Chagas
teria dito isto. Mas S. Ex•, o Senador por Pernambuco chama, como
se fosse u únicn autoridade 'úlida pura o caso, um Assessor de
lmprcnsu que ele declara que vivia ao ludo do Presidente. Aqui
cstuvu prc:scntc - c n:tirou·sc, infelizmente, pelos seus inúmeros
quefuzeres, o Presidente da Casa, que cru Ministro de Estado, como
era eu, c umbos verificamos, convocados pelo Presidente da Repú·

blica, já na manhil seguinte àquela noite traumática, que S. Ex• n~o
estava absolutamente forçado por ninguém a.assinar um ato que ele
supunha que o fazia - ainda que concedendo ao seu pensamento, o
que era diferente de ser forçado - mas para evitar que ca(ssemos
definitivamente no reino da ilegalidade.
Então, veja-se que a idéia de dizer forçado pode também. dar a
interpretação literal, pode dar a idéia de que alguém foi forçado pela
espada, pelo poder de pressão, garantindo o seu posto de Presidente
em troca de mutilação dos seus próprios idcl\is. , ·
·
Relativamente ao Al-2, reli o cpisódi<J'Ijuc transcreve magistral·
mente o Senador Luiz Viana. Creio,- se cll~iio estou atropelando o
pensamento do biógraro, que aliás diz quc' ali niió raz biografia,
apenas o relato de um Governo -que também o Presidente Castcllo
Branco fez tudo que esteve ao seu alcance para não assinar o Al-2.
Mas não o fez forcado, ele o fez diante de circunstâncias em que os
homens, como dizia De Gaulle, só são provados no seu carãter
diante das circunstãncias diflceis. Pode-se viver noventa anos sem
experiência. E pode aos vinte anos uma pessoa ser . obrigada a. chegar
ao seu momento hamletiano de decisões.
O Sr. Paulo Brossard (MDB aparte?

RS) -

Permite V. Ex• um

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA V. Ex•

PA) -

Ouço

O Sr. Paulo Rrossard (MDB - RS) ..:.. Mais u'lla vez peço
desculpas por interrompê-lo porque o meu desejo era ouvi-lo. Ainda
que ouvindo-o em silêncio, é: claro, o que não importaria cm concor·
dar com todos os seus conceitos. Tenho uma grande dose de
tolerância c sou capaz de ouvir os conceitos dos quais ·discordo
fundamentalmente e ouvir em silêncio. Mas, como V. Ex•·tocoti em
determinados assuntos, em resposta ao discurso, em certos pontos
com alguma delicadeza, pediria a licença para dizer com toda a
clareza. Primeiro, quando falei que o Presidente Costa e Silva foi
forçado a assinar o ato realmente, eu entendi assim não que tivesse
sido forçado com uma baioneta no seu peito, mas, baseado num
depoimento que V. Ex• prestou ao Senado, faz um ano- c creio
que ainda ontem o repetiu - quando disse que nu noite do
dia 12, correu o risco de ser deposto. Bom, eu entendo que isto é
forçar. Agora, quanto ao livro do Jornalista Carlos Chagas, ele
aborda, realmente, os 113 dias finais, o que não quer dizer que ele
não se reporte aos episódios anteriores; mas o livro focaliza o impe·
dimcnto "Angústia e Morte de um Presidente", é o subtltulo do
livro. De modo que eu queria deixar bem claro isso: entendo
realmente que o Presidente Costa e Silva foi [orçado, porque na
véspera esteve por ser derribado, se bem m~ lembro, V, Ex•, até de
uma forma carinhosa; ainda disse que só o prestigio do velho
Marechal é que o salvou por aquelas horas. Isso com rclaciio ao
Presidente.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) Precisamente. Então, de tudo que V. Ex• disse, apenas, eu tiro uma
ilação: que o meu depoimento não lhe permitisse dizer· que ele
assinou o AI-S forçado, E explicarei porque: na noite cm que S.Ex•
analisava o problema pura chegar a uma solui;ilo é: que houve as
pressões u que me referi- e V, Ex• jll as tem, para gâudio meu, de
cor. Há uma técnica de trabalho de Estudo Maior ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB -

RS) -

Tanto me impres·

sionurum.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... que se
_s:humn estudo de situuçiio e nenhum General decide antes de um estudo de situuçilo. A responsabilidade de um General marca-se, precisamente, pela decisilo cm favor de uma das linhas de ação propostas, como se diz nojurgiio militar.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V, Ex• um
npartc?
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Por exemplo, aqui se diz:

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI).:.. lô: muito procedente .
"A Universidade estâ amordaçada, nilo tem liberdade.
o que V. Ex• disse, porque a hipótese figurada pelo nobre reprcscn·
Os alunos, até pelo pedido du criação de uma passarela" ...
tnntc do Rio Grande do Sul, Senador Paulo Brossard, dá idéia de
Houve certo Deputudo que assim se referiu na Cãmara dos
que o Presidente estaria entre perder o poder e descumprir aqueles
deveres de consciência. A tese de V. Ex• ó inteiramente diversa. Nilo Deputados.
se tratava de perder o poder ou capitular.
u ... podem ser vítimas, ou são vítimas do famigerado
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Tanto
que foi mais além c disse que devera ter demitido c enquadrado na
Lei da Segurança Nacional o Ministro que lhe propunha aquela
medida.
·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI)- Exatamcntc,

477. Os professores acoelhados c acovardados".
Por isso que estou me servi~do do discurso de ontem porque só
agora 'pude ler aquele que V. Ex• ultimou no momento em que me
retirava para o Norte, e V. Ex• sabe porque, c vejo uma passagem de
V. Ex•emquesediz: ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então, ele
era um General analisando as diversas sugestões que lhe faziam.

O Sr.~aulo Drossard (MDB- RS)- Agora V. Ex• passou pa·
ra um outro discurso meu do ano passado.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Há, portanto, uma
divergência frontal entre o que V. Ex• assevera c o que imaginou o
nobre representante do Rio Grande do Sul ser o vérdadeiro. A difc·
rença é fundamental. S. Ex• dá a idéia de que, no momento cm que o
homem investido do poder se vê pressionado deve ceder. No meu en·
tender- e este o pensamento, creio, de V. Ex•- os Presidentes que
se viram na contingência de assinar ates revolucionários, fizeram-no
pura atender a imperativos de Estado, pura atender, cm última
instância, aquilo que consideravam indispensável à manutenção da
ordem c ao prosseguimento da obra revolucionária. Não foi ato de
fraqueza, mas determinação de coragem.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não.
Estão todos aqui e por isso é que cu disse que o volume ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Perfeito.
Rejubilo-me de que o entendimento de V. Ex• possa ter sido semc·
lhnntc ao meu. E mais ainda, porque a explicação dada pelo Senador
Paulo Drossard retira esta suspeição,
Sr. Presidente, prossigo. Prossigo lastimando algumas coisas a
que não me referirei e lastimando, particularmente, por ser aqui um
membro do Governo, um membro do partido do Governo que em
seu nome fala.
Vou procurar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ser o mais breve
possível. Apenas uma frase, ontem, me vinha à mente à proporção
que desenvolvia o roteiro que pretendia viesse a ser o meu norte deste
discurso. E, esta frase vem de um escritor francês, nobre Senador
Paulo Brossard, que dizia que "há duas coisas às quais os homens de·
vem acostumar-se sob pena de achar a vida insuportável: as injúrias
do tempo e as injustiças dos homens''., Mas, ouçamos ainda V. Ex•
No discurso inaugural V, Ex• disse algo assim.
"Deus nos livre das universidades livres, da justiça livre,
da igreja livre, segundo a concepção do General Médici:"
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Pelo que vejo V, Ex• vai
responder ao discurso do ano passado.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nilo,
porque, de certo modo, respondendo àquele respondo n este. Nós vi·
mos que eles têm partes comuns.

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- V. Ex• me dã muita hon·
ra e tem toda liberdade. Apenas registro isso.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O volume
que eu trouxe, que espantou algumas pessoas, é apenas caracterizado
pelos discursos de V. Ex•, o que não considero pelo peso mas, pela
cultura.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Mas, de qualquer forma,
apenas observo isto.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• se
referiu a um caso do 477. Disse:
"Por que, Sr. Presidente? Porque o estudante, que ganha·
ra as eleições para presidir o Diretório de Ciências Econômi·
cas, Contábeis e Administrativas, da cidade de Lagcs."
E, por sinal, ganhara por uma maioria impressionante,
extraordinária, portanto, V. Ex• estava bem informado sobre tudo
isso.
" ... No discurso de posse, proferiu estes conceitos: "Que
a reflexos de muitos defeitos da politica educacional,
mormente na administração do ensino superior neste País, se
somam os entraves criados por deficiência estrutural e humana, consciente c inconsciente nesta faculdade c na sua entidade mantcnedora."
·
Frase aparentemente inocente e ingênua. Aparentemente não,
totalmente inocente c ingênua. E disse V. Ex• levado por algum
informante desastrado, que este jovem recebera como punição a apli·
cação do Decreto Lei n• 477. Aqui estâ nobre Senador!
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex•?
O SR. JARDAS PASSARINHO (A RENA- PA)- Pois não.

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Peço desculpas por tê-lo
interrompido.

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Nilo tenho o texto do discurso em mãos, mas rec.ordo·me de que mencionei o fato até onde o
conheciu. E pedi ao nobre Senador Evelúsio Vieira, Senador por
Santa Catarina, e o futo ocorreru em Santa Catarina, que procurasse
se infor.mar, com a passivei brevidade, das conseqUência. E pelo que
me disse, depois de terminado o meu discurso, ou no dia seguinte,
me disse que o ussunto ni\o tivera conseqUências porque tinha havido
umu soluçi\o pucifica.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- lô: menos
com o objetivo de repetir suus puluvras e mais com o objetivo de mos·
trnr o que, no meu entender, é um enorme equivoco o que aqui
ocorre. E nilo 1: só de V. Ex•, nobre Senador Puulo Brossnrd, í: de
vârias pessous, é de vl~rius personalidudes, nuturalmente e prin·
cipalmente, nu ârea do MDB.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Tenho
uqui um telex enorme, passudo agoru, porque só agoru, como disse,
liu o discurso de V. Ex• Estâ presente o nobre Senador por Santa
Cuturina, pelo MDB, c tumhí:m o nobre Senador Otu ir Beckcr, uli se
cncontrn. Primeiro, u frase que V. Ex• t:x.trui, pura considerar como
tendo sido u cuusu do processo, ubsolutumentc nadu motivou:

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Mas, nesta parte, não é
comum porque não fiz referênciu neste episódio.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Eu prefe·
riria que V. Ex• me permitisse, se nilo o molesto ...
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acusnçiio frontal à Revolução Brasileira c às Forças Armadas.

assembléia permanente, atí: n solução desse problema c dos outros da
Escola." São os dizeres.
·
Então, aqui está: greve, assembléia permanente, monopólio do
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permíte V, Ex•?
jornal-mural, onde só entram as noticias que são contras n ReO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA.- PA)- Está volução c contra a ARENA. Apresentaria, Sr. Presidente, e Srs.
gravado.
Senn?ores, inúm~ros outros d~dos que prefiro passar à Taquigrafia;
depoiS. Quando um professor declarou - c aqui está a noticia de O
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V, Ex•?
Estado de S. ·Paulo, se não engano, transcrita c colocada no quadro
O SR. JAR~AS PASSARINHO (ARENA -PA)- Permitirei, de.avisos dos estudantes- que absolutamente ele não comentara
mas completarei a frase para V. Ex• Estâ gravado, O dirctor da que iria demitir o Diretor c que, no contrârio, ia falar nos alunos
Faculdade propõe-se a enviar-me para que o Senado ouça se quiser.
como filhos, us suas declarações, na Escola d~ que ele é o Dirctor,
foram colocadas no quadro mural com algumas referências que
O Sr. PauloBrossard (MDB- RS)- Permite V, Ex• ...
valeria a pena delas V, Ex• conhecer, por insólitas.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Um
Então, í: esta a Universidade sob o "guante" do 477? Universidamomento, Senador, terminarei e ouvirei V, Ex• Permita que cu
conclua a linha de raciocínio do meu pensamento, sob pena de que- de amedrontada, ajoelhada? Vou mais longe, tenho mais elementos
pura mostrar: aqui está um Diretório Central de uma Univcrsidadc
brá-la, se ficar falando atomizadamcntc.
Federal Fluminense, produzindo um simpósio quando se declara ser
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Logo que puder.
imposslvel a qualquer estudante participar de vida politica ou falar
O SR. JARDAS ~ASSARINHO (ARENA - PA) - Então, de política na Universidade. Um Simpósio! Quem está convidado
nada aconteceu a este JOVem a não ser, dentro do regimento interno pura este simpósio? Programação: Hoje - este é fato passado c
da Faculdade, uma punição disciplinar. Colou grau. E, no momento, realizado - às 20:30 h. Debate com Amir Haddad, Carlos Vercssn,
volta a outro curso. Está estudando Administração. No entanto, Paulo Pontes, Sergio Brito, Marieta Severo. Amanhã: Debate com
apresenta-se isto como um exemplo das misérias de que o 477 é Eloneidn Studard, Geraldo Melo Mourão, Roland Corbisier - que
todos sabemos, inclusive, que foi uma pessoa atingida pela Recapaz.
volução,
c é o único sobre o·qunl vou me referir, mas, os nobres Srs.
O de que discordo, nobre Senador, é precisamente a ilustração
pura um Senado, que não pode estar acompanhando todos os fatos Senadores concluirão sobre os demais: Sebastião Neri, Tristão de
que acont.ccem cm todos os momentos no Brasil, c que, pela palavra · Ataide, Júlio Mesquita Neto, Wagner Teixeira. E segue uma relação
de V, Ex•, que merece todo o nosso respeito, ganha idoneidade, em que não se vê um único nome, ilustre Senador Paulo Brossard,
ganha cm altura. Para que possa pôr em dúvida, se este pobre rapuz, que fosse sequer simpático à politica educacional, ao Ministro de
que teve a audácia de fazer uma critica ao tipo de ensino, teria sido Estudo, ao Governo. ConseqUentemente, liberdade total de realizar
seus simpósios, liberdade de fazer greve, liberdade de ocupar uma
vitima do 477.
Vou mais longe. Mostro a V. Ex• a Universidade chamada Faculdade em São Paulo, durante 6 meses, como foi ocupada cm 75.
amordaçada.
Ora, nobre Senador Paulo Brossard, teria uma porção de outros
Aqui, está uma coleção, que amigos meus e estudantes da fatos a lhe mostrar, como as Universidades fazem tranqUilamente o
Universidade de São Paulo_e de um Diretório que me convidou para que querem e só o que querem. Aqui, na Universidade de Brasilia,
ir lá, mandaram-me sobre os quatro murais que são permanente: programação de arte- sei bem o" risco que corro e pouco se me dá.
monte colocados nu Universidade de São Paulo. Passarei à Taquigra- Nu altura da minha vida não faço concessões a qualquer
conveniência. Não tenho o menor receio de que, amanhã, qualquer
nu e V. Ex• poderá ver depois.
energúmeno possa dizer que estou aqui acusando a Universidade de
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex•, nobre Brasilia de ser comunista. A interpretação é do encrgúmero, não é
Sonador, um aparte?
minha. O que quero mostrar é que num documento oficial dos
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Com alunos da Universidade de Brasllia, c que no momento leio, se
declara:
prazer.
"A exposição de arte nasceu de uma necessidade dos
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - V, Ex• falou num
alunos
terem um meio extrucurriculur para apresentarem os
discurso de forma'turn. Mas, eu me refori a coisa diferente; referi-mo
seus trabalhos, livres de qualquer restrição e, assim, levá-los
ao discurso de posse em conseqUência de uma eleiçi\o em um
ao público,"
Diretório.
r; da própria Universidade, é dos estudantes, o documento. Nilo
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Troqueé
do
Udcr do Governo, Sr. Senador Petrônio Portella, não é de
mos posse por formatura. O que interessa é o cavalheiro, o que
interessa. é o estudante. mesmo u que V. Ex• se referiu, o mesmo que nenhum Vice-Udcr desta Casa e nem da outra Cnsu. E n primeira fi.
guru que npnrece é, precisamente, u de algo que comoveu esta Nua Faculdade me informa.
. ção, que chocou esta Cusa, como chocou u todos os brasileiros: 1: um
Por outro. lado não houve, Senador Brossard, uma só uplicução enforcado, por trás de grudes, com a llnguu pura fora e com os
do Decreto-lei 477 cm Luges. ConseqUentemente, não preciso saber cudurços retirados do supato, cm evidente alusão a fato recente e
se há erro de nome. Apelo ao nobre Senador por Santa Catarina.
controvertido.
Vou concluir: o ilustre Sr. Senador Gilvun Rocha, que é uma
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Realmente não chegou a
dessas udmirúveis figurus de cavalheiro, faz poucos dias pronunciou
haver.
.
um interessnnte discurso, ncstu Cusu, analisando a revolução do
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Aqui úngulo biológico, que eu ousuriu definir como filiada à teoria
prossigo, lendo o cnrtuz dos estudantes. "A assembléia estudantil de- orgunicistu du sociedade, o que 1: perigoso, no mlnimo, por ensejar
cidiu ho!e -: aqui está uma Universidade umorduçndn, aqui está compuruções metufórmicus, despropositadas, e ni\o permitir u
uma Universidade que não pode falar, segundo os criticas do meu distinção fundumentnl entre MetuNsicu e Ciência. Em que pese u rcsPartido- u purulisação imediata das nulas". Isto na Universidade sulvu, é o próprio Grane Brinton que ndotu, em sua un(!Jise
de Silo Paulo. "Abuixo-assinudo pedindo a demissão do Diretor
clússicu - "Anntomiu dus Revoluções", o esqucmu conceptual
pelas suas várius utitudcs urbitrárius contru Professores e estudantes: tomudo à Pntologin, purn dissecar as quutro revoluções que lhe ser-
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Francesa cu Russa.
Diz ele: a despeito de apresentar um grave defeito o melhor
esquema conceptual para o nosso objctivo parece ser tomado â
Patologia, como tomou à Biologia o no~rc Senador Gilvan Rocha.
Entretanto, diz ele que u doença começa por alguns sintomas que os
médicos corrigiam também para dizer "por alguns sinais", entre eles
a febre c disposições que mostram ao diagnosticado r a doença jlí cm
formação, porém ainda não suficientemente desenvolvida para ser
considerada doença. Depois chega o momento dos sintomas se rcve·
!arem cm sua plenitude, quando podemos dizer que a febre da rcvolu·
çilo começa. Isso se processa não regularmente, mas com avanços c
recuos até atingir o estado de crise freqUentemente acompanhado pe·
lo delírio, domínio pelas revolucionários violentos. Após a crise, vem
o período de convalescença, geralmente marcado por uma ou duas
recaídas. Finalmente, a febre passa e o doente volta a si, talvez cm
certo sentido revigorado pelo que sofreu, imunizado, pelo menos por
algum tempo, contra outro ataque semelhante, mas certamente não
de todo transformado cm um homem novo.
O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite, nobre
Senador?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA prazer, nobre Senador Gilvan Rocha.

PA) -

Com

O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)-(; realmente um atrevimento cu apartear V. Ex• Portanto, prefiro apartcar o autor do livro que
muito propriamente se chama Anatomia de Revoluções. Enquanto
que cuidei, no meu dcsprentensioso estudo, da fisiologia do
organismo nacional. Mesmo assim não vejo nenhuma divergência.
Todos somos acordes em que este País adoeceu. Todos concordamos
que houve realmente uma crise em 1964. Estamos ainda de ~corda
quando se fala nu convalescença, com possibilidade de recaída. A
única coisa estranhável é que a convalescença está passando dos
limites au normalidade; da normalidade naturalmente da fisiologia.
Isto sim, foi a tese central de minha idéia: uma convalescença lo~ga

pequenos burgucsc>, fomos criados. Como na luta de boxe que nàb
se bate abaixo da cintura, mas quantas vezes somos nós vitimas das
agressões daqueles que não têm o menor respeito pela dignidade
humana. Vivemos momentos difíceis c é da nossa responsabilidade,
não da geração que vier atrás de nós, a solução desses momentos. Podem acusar-nos de tudo, de termos errado, de termos sido sectários,
de termos sido parciais, de termos sido radicais. Mas praza aos céus
que a história deste Congresso não o apresente, amanhã, esta geração que aqui se encontra, acusada de ter sido omissa, a pior de todu
as acusações. Como já expressou, com inimitável precisão, no
passado recente, um dos seus chefes eminentes: "A Revolução de 64
niio foi; é".
Grave equívoco deriva dos que pensam que para ver a Revolução se institucionalizar cm Governo c Oposição, cuja atividade é
não somente livre, como reclamada, q•~e ela aceitará retirar-se da vida brasileira como quem pede desculpas por um lastimável equívoco
ou acuadu por imagens verbais,' delirantes às vezes, daquelas que,
embriagados pelas próprias vozes, dizem-se capazes de varrê-la,
arrasá·la, destruí-la. Claro que não podemos dar importância maior
aos que blasonam, mas é imperativo não esquecer a lição imperecível
da história. Afinal, César, quanto foi morto apunhalado, tinha cm
miios, c não lera, os nomes de todos os conjurados.
A Revolução não quer vingança mas justiça que é uma palavra
de que ela não pode prescindir, inclusive quando pune, porque não
pune por sentimentos subalternos, por sadismo, mas por obrigação
de corrigir aquilo que lhe parece o mal. Rui Barbosa, de quem se faz
praça neste Congresso, ao censurar a desordem assim se expressou:
"Quando me preocupo com a eminência das comoções c subversões,
não é porque as almeje, busque ou estime, mas porque as temo, as
pressinto, as diviso. Nem o gajeíro que dá o rebate nos baixios à
proa, nem o piloto que antes dos passageiros divisa o olho-de-boi
nos longes do horizonte, são os que meteram os cachopos na proa
do navio, ou acumularam no céu o negrume do tufão caliginoso.
fatal na sua marcha.

não é mais convu1esccnça, é uma doença crónica.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A ousadia
seria minha, dirigir-me ao médico do gabarito c da qualificação pessoal de V. Ex•, para chamar-lhe a atenção de que as convalescenças
provavelmente não se medem pelas datas da folhinha, porque cu não
poderia marcar prazo. E falo ali cm um ou dois recuas ...
Sr. Presidente, vou concluir c muito triste porque o meu sistema
de lutar é de peito aberto. Nilo tripudio sobre vencido. Todos aqueles que, algum dia, quiserem escrever a história do Pará, no início da
sua Revolução, e se tiverem um miníma de isenção, de decência, hão
de verificar que, Governador Revolucionário do meu Estado, jamais
coloquei, um minuto no xadrez, qualquer pessoa. Nilo é do meu
carátcr valer-me das situações de superioridade; mas é do meu
carútcr lutar, principalmente de baixo para cima.
Por esta razão, Sr. 'Presidente, renovo a V. Ex• a solicitação de
que seja expurgado do meu discurso a referência dos trechos de uma
palestra de uma pessoa que chamei apenas de correligionário do
Senador Paulo Brossurd. Não gostaria que ela permanecesse no meu
discurso, nu tarde de hoje.
Quero dar agora uma palavra pura aqueles que, como Teotónio
Vilela, e lastimo S. Ex• ni\o estar aqui presente, acreditam nos
sonhos.- Todos nós ucreditumos- se não houver nenhum notável
litcruto purn me corrigir o passivei equivoco dn citação. lngcnicros
di1.iu: "Nilo hú nenhuma obra que o homem tenha feito capuz de
uproxiínú-lo de Deus pelu grundezu que não tivesse nelu uma pitudu
de sonho''.
Nilo sou pessimista, Sr. Presidente. Acho que nos entreveras
·que u vida nos obriga u travar, vAlida é a luta nu formu pela quul nós,

O que fez o Senhor Presidente da República foi enxergar a
nuvem negra- aliás, visivel a todos nós- c afastlí-la e impedi-la de,
somada u outras c mais outras, acabar por transformar-se no vendaval que a todos poria em perigo. Nisto não vejo por que - como
dizia Rui - culpar o timoneiro, mas o escolho. Nem enxergo razões
de desalento, ainda que não me filie àquela corrente de homens públicos, que afirma ser nossa tarefa "pôr as quimeras nos devidos
lugares".
E não faz mal sonhar, desde que se saiba que é sonho.
Respeito profundamente os adversários que se batem pelas suas
idéias c por elas caem, como no dia que for vencido- se vier a sernão pedirei mercê. E gostaria que essa frase ficasse aqui, para me
comprometer neste Senado.
Respeito aqueles que divergem. Não admiro aqueles que
utilizam processos indevidos, mas dou o direito a toda pessoa humana de, nu medida de se opor c bater·sc pela sua causa, ir às canse·
qaêncins extremas.
Só que entre Thomas Morus e o seu Dláloao Sobre o Remotamente Possí..l, por utópico, c u fascinante personagem de Richard
Bach, prefiro esse admirável, pertinaz c corajoso Fernão Capelo
Guivotu ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Muito bem!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ... c
prefiro u suu históriu de inconformuçilo com u mern percepção dos
olhos, c prefiro definitivumente u suu lutu que conduz à vitória sobre
os limites provisórios da liberdade. (Muito bem! Palmas. O orador é
vivamente cumprimentudo.)

-34O SR. PRESIDENTE (Magalhãc~ Pinto)- Concedo a palavra
no nobre Senador Eurico Rczcndc. (Pausa.)
S. Ex• ni!o está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgnio Távora. (Pausa.)
S. Ex•. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
'
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP . Pronuncia o
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Estamos submetendo à apreciação do Senado projeto de lei que
estabelece novo critério pura a distribuição da contribuição sindical,
c dú outru_s providências.
Pelo projeto, a contribuição sindical, a que se refere o Capítulo
III do Tftulo V da Co,nsolidação das Leis do Trabalho passa u ser
distribuída da seguinte maneira:
1-60% (sessenta por cento) para os Sindicatos;
11- 15% (quinze por cento) para as Federações;
III-'- 5% (cinco por cento) para as Confederações;
IV- 10% (dez por cento) pura o Programa Especial de Bolsas
de Estudo (PEDE);
V- 8% (oito por cento) pura a Conta "Emprego c Salário",
criada pela Lei n•4.589, de li de dezembro de 1964;
V.l- 2% (dois por cento) para o agente arrecadador, a título de
Comissão.
A contribuição sindical, nova denominação do imposto sindical
criada pelo Decreto· lei n• 2.377/40, representa, até: hoje, o principal
sustentáculo das cn tídadcs sindicais brasileiras.
Todavia, a distribuição do tributo pelas entidades cm foco ainda
oferece.distorções dignas de serem corrigidas, de modo u, pelo me·
nos, reduzir os inconvenientes de sua obrigatória cobrança de
patrões c empregados,
Uma das falhas mais criticadas na partilha da contribuição
sindical diz respeito à destinação de 20% desta pura a conta "Emprego e Salário", verdadeira sucessora do famigerado Fundo Sindical.
Outro desfalque bastante expressivo decorre do deferimento do
desconto de 6% a titulo de comissiio bancária, cm favor da Caixa
Econõmica ou do Banco do Brasil.
Finalmente, se considerarmos os relevantes serviços prestados
pelo Programa Especial de Bolsas de Estudo (PEDE) c a necessidade
de ampliar, ao máximo, o número de bolsas por ele concedidos aos
trabalhadores c seus dependentes, forçoso será reconhecer-se que os
utuuis 3% da contribuição sindical atribuídos ao Programa precisam
ser urgentemente aumentados.
O projeto, aproveitando uma das sugestões aprovada no 11
Congresso dos Gráficos, modifica o critério de distribuiçiio du
contribuição sindical, reduzindo as percentagens relativas il conta
"Emprego c Salário" (utilizada como esforço das verbas do Ministé·
rio do Trabalho, inclusive cm viagens de gratificações de Gabinete);
c it comissiio buncúriu e elevando us referentes uo PEDE (de 3 pura
10%) e aos Sindicatos, estes últimos agora sujeitos aos novos encar·
gos decorrentes do Plano de Vulorizuçiio da Scção Sindical.

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Está havendo uma série de preocupações no Municfpio de
Campos, cm torno de uma área conhecida como "Parque do
Desengano", que abrange os Municfpios de Friburgo c de Santa
Maria Madalena, na região do Rio Preto, nos limites do território
campista.
· Perdeu-se a oportunidade de se tra"nsformar toda essa região
num parque norcstal, devido aos prazos vencidos, sem que providcn·
cias houvessem sido tomadas para a prescrvaç_ão da norcsta local.
O que se observa, agora, na chamada Região do lmbé, próximo'
de São Fidélis, é um desmatamento generalizado, c sem explicações'
sobre providências do Departamento de Produção· Vegetal da
FUNDENOR, a aniquilação da reserva ali se processa cm ritmo·
crescente, sem que qualquer medida acauteladora seja tomada, qui:r
pela Secretaria de Agricultura do Estado, quer pelo Instituto Brasileiro de Defesa Florestal.
A Região do lmbé, parte integrante do Parque do Desengano, já
está enfrentando uma série de problemas, que tem, evidentemente,
corrclacionamcnto com a prolongada estiagem no norte do Estado.
A mata está sendo totalmente desfigurada, Estradas de-terra batida
contra a norcsta, cm vários pontos, c delas se aproveitam os ma·
dcirciros irresponsáveis para a retirada de troncos que, inclusive, são
abatidos com os modernos processos das serras automáticas.
Estimaria muito que o JBDF tomasse conhccilllcnto dessa
-situação, c designasse um dos seus fiscais para aquela região, a fim de
vistoriá-la c evitar as queimadas contfnuas c indiscriminadas c a instalação de serrarias clandestinas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!\
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a scssiio
extraordinária das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada,
a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 7, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como. conclusão de
seu l'arccer n• 31, de W7ó), que autori~a a Prcl"ci!ura Mumctpal de
Presidente Venceslau (SP), a realizar operação de crédito no valor de
CrS 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 32, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade.
·

-2-

Confiamos, pois, nu uprovuçiio do projeto que, reformulando o
critério de distribuiçiio do antigo imposto sindical, proporcionarlt
maiores recursos pura que os Sinôicutos e o PEDE executem seus
programas de ussistênciu aos trabalhadores brasileiros. (Mui to bem!)

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçiio n• 8,
1976 (apresentado pela Comissilo de Economia como conclusiio
seu Parecer n• 33, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal
Tapirutibu (SP) a realizar opcruçilo de crédito no valor
CrS 2.100,000,00 (dois milhões c cem mil cruzeiros), tendo

de
de
de
de

O SR. PRESIDENTE (Mugulhües Pinto)- Concedo u puluvru
no nobre Senador Vasconcelos Torres.

PARECER, sob n• 34, de 1976, da Comissilo
- de Constituição e Justiça, pclu constitucionalidade c
juridicidadc,

-35-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 9,
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão
seu Parecer n• 35, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal
Pacuembu (SP) a realizar operação de crédito no valor
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), tendo

de
de
de
de

PARECER, sob n• 36, de 1976, da Comissão
- de Constllulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Senado a escolha do Doutor Gilberto Monteiro Pessóa para exercer
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nu vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Verniaud Wanderley.

-s...:.
Discussüo, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela·
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 47, de 1976 (n• 68/76, na
origem), de 24 de março de 1976, pela, qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha do Sr. Carlos dos Santos
Veras, Embaixador do Brasil junto à República do Kenya, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Uganda.

-4Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Finan·
ças, sobre a Mensagem n• 44, de 1976 (n• 63/76, na origem), de 17 de
março, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Estã encerrada a
sessão,
( Levama-.<e ase.<sào às 17 horas e 50 minutos.)

30• Sessã~ da-2• Sessão Le~islativa da 8• Legislatura,
em 19 de abril de 1976
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Ãs I 8 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Reajusta os vencimentos, salários e pro\'entos dos
servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá
outras providências.

no mesmo Anexo, os quais não serão considerados para'cfcito do
cálculo de qualquer vantagem, indcnização, desconto prcvidcnciúrio
ou proventos de aposentadoria.
§ 2• Os valores de vencimentos e de representação mensal, a
que a alude este artigo, não se aplicarão aos servidores que se tenham
aposentado com as vantagens de cargo cm comissão ou cm cargos de
dircção de provimento cfctivo, transformados em cargos cm
comissão, integrantes do Grupo-Dircção c Asscssoramcnto
Superiores, cujos proventos serão reajustados cm 30% (trinta por
cento), nos termos do Art. I• desta lei.
· Art. 3• As gratificações correspondentes às funções
integrantes do Grupo-Dircção c ·Assistência --Intermediárias,
Código STF-DAI-110, serão reajustadas nos valores estabelecidos
no Anexo 11 do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Parágrafo único. A soma da gratificação por função de
Direção ou Assistência Intermediária - DAI com a retribuição do
servidor designado para exercê-la não· poderá ultrapassar o valor do
vencimento, acrescido da representação mensal, fixado para o cargo
em Comissão, integrante do Grupo-Dircção e Assessoramento
Superiores, a que estiver dirctamente subordinado.
Art. 4• A escala de vencimentos e respectivas referências dos
cargos cfctivos do Grupo-Ativid,adcs de Apoio Judiciário,
Código STF-AJ-020, serão as constantes do Anexo III do Decretolei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, na forma do Anexo a esta lei.
§ I• Na implantação da escala prevista neste artigo, o servidor
será incluído na referência de valor igual ou imediatamente superior
ao que resultar do reajustamento de seu vencimento, na forma. do
urtigo I• desta lei.
§ 2• Os critérios c os requisitos para movimentação do servidor
de uma para outra referência da mesma classe, bem como para
atingir as referências das Classes Especiais, serão definidos em ato
regulamentar próprio.
§ 3• As referências que ultrapassarem o valor do vencimento,
estabelecido para a Classe final ou única de cada Categoria
Funcional, corresponderão à Classe Especial, a que somente
poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por
cento) da lotação global du Categoria, segundo cri\ério u ser
estabelecido em ato regulamentar próprio, observadas us normas
fixadus pelo Poder Executivo,

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
do pessoal utivo c inativo da Secretaria do Supremo Tribun'al
Federal serão reajustados cm 30% (trinta por cento), excetuado o
disposto nos Arts. 2• e seu parágrafo I•, e 3• desta lei,
Art. 2• Os vencimentos dos cargos em Comissão integrantes
do Grupo·Dircçilo e Assessorumcnto Superiores, Código STF-DAS100, da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, classificados nos
nlveis estabelecidos pela Lei n• 5.986, de 13 de dezembro de 1973,
serão os fixados, pura os correspondentes nlvcis, no Anexo 11 do
Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
§ I• Sobre os valores dos vencimentos u que se refere este
urtigo incidirão os percentuais de rcpresentuçilo mcnsulespccificudos

Art. 5• Às Categorias Funcionais de Técnico Judiciário e de
Tuqulgrufo Judiciário, cujos integrantes estão sujeitos à jornudu de 8
(oito) horas de trabalho, aplica-se a Gratificação de Atividadc,
instituldu pelo Art. lO, do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de
1976.
Art. 6• Os valores das gratificações pela Representação de
Gabinete serão fixados por ato da Presidência do Tribunal,
observados os critérios e us normas estabelecidos para o Poder
Executivo.
Art. 7• Aos cargos integrantes de Categorias Funcionais
comuns uo Supremo Tribunal Federal e uo Poder Executivo scri\o
uplicudos os mesmos valores de reajustamento, critérios de
grutificução c condições de trabalho fixados pura aquelas Categorms
pelo Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

Adalberto Sena - Allcvir Leal - José Guiomard - José
Esteves- José Lindoso- Cattctc Pinheiro- Jarbas PassarinhoRenato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc José Sar.1ey - Fausto Castelo-Branco - Hclvídio Nunes Petrônio Portclla- Mauro Bencvides- Virgílio. Távora- Wilson
Gonçalves - Agcnor Maria - Dinartc Mariz - Jcssé Freire Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo
Guerra- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante- Tcotônio VilelaAugusto Franco -'- Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico
Rczcnde- João Calmon -Amaral Peixoto- Roberto Saturnino
- Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim Nelson Carneiro - Gustavo Capancma - Itamar Franco Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- ltalívio Coelho - Mendes
·canale - Saldanha Dc~i - Aceioly Filho - Leite Chaves -'Mattos Leão- Evclásio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair BcckcrDaniel Kricgcr- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Sccrctârio procederA à leitura dó Expediente.

li: lido o seguinte.

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. J•-Secretdrio da Câmara dos 'Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•J4, DE 1976 '
(N• 1.806-A/76, na Cua de orlaem)

-37Art. 8• Os cargos cm comissão de Dirctor de Serviço,
Código STF-DAS-101.1, constantes da Tabela Anexa à Lei
n• 5.986, de 13 de dezembro de 1973, passarão a Dirctor de Serviço,
Código STF-DAS-101.2;
Art. 9• O reajustamento de vencimentos, proventos e salários
concedido por esta lei, bem como o pagamento das representações
mensais c gratificação de atividade, vigorarão a partir de I • de março
de 1976.
Art. 10. Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação
desta lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em
relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento, salário ou
provento.
Art. li. A despesa decorrente da aplicação desta lei será
atendida à conta das dotações cantantes do Orçamento da União.
Art. 12. Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
AliCXO

de

(Art. 49 da Lei n?

de

de

RCf&RtÃCII\S DE VE!liCIMEN'l'O DOS CARGOS EVE'l'IVOS

1976)

a) Técnico

Judici~rio

b) ~aquiqrafo

rio

C0DIG0

R&FEnENCIAS DE VENCIMENTO

STF•AJ•021 Classe Especial de 54 a 57
de 49 a 53
Classe C

Judiei! STF•AJ•022

Classe B

de 44 a 48

ClA!Ji'O A

do 39 a 43

Classe Especial de 54 a 57
de 49 a 53
Classe c

Cluso B

de 44 a 48
de 39 a .:03

Classe A
c)

d)

o)

Auxiliar Judiciário

STF•AJ•023 Classe Especial do 39 a U
Classe A

STr'•AJ•025

do 31 a 34

Classe B
Claase 1\

de 26 a 30

Classe
Classa
Classe
Cla:u;a

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
7, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer, n• 31, de 1976), que autoriza a Prc·
feitura Municipal· de Presidente Venceslau (SP), a realizar
operação de crédito no valor de CrS 4,700.000,00 (quatro
milhões c setecentos mil cruztiros), tendo
PARECER, sob n• 32, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçlio n•
8, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 33, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Tapiratiba (SP) a realizar operaçuo
de crédito no valor de CrS 2.100.000,00 (dois milhões c cem
mil cruzeiros), tendo

de 35
da 31
de 26
do 21

PARECER, sob n• 34, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

de 21 a 25

Especial
c
B
A

a
a
a
a

37
34
30
25

(Ãs Comis.wie,, de Serviço Público. Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto .que
acaba de ser lido, nos termos da alinea b do inciso 11 do art. 141 do
Regimento Interno, rcccbcrã emendas, perante a primeira comissão
a que foi distribu!do, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento que scrã lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio.

Item 1:

de JS a 38

Classe B

A9onto de Sequran- STF·IIJ-024 cla·aaO Especial do 35 a 37
de 31 a 34
ClASse c
ça Jud1~1ária

Atcndonte Judiei&•
rio

ORDEM DO DIA

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam scntadus.

DO

GRUPO•ATIVIOAOES Dr. APOIO JUDIC!ARIO • STF-AJ•020
CA'l'EGO:\IAS FUUCIONAIS

Passa-se à

Sobre a mesa,

lô: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 75, DE 1976
Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no art. 233, item 2, do Regimento Interno, requeiro a V, Ex•, ouvido o Plcnârio do Senado
Federal, a transcrição nos Anais, do ariigo transcrito no Dl4rlo de
Noticias .de 31·3·76, de Antônio Porto Sobrinho, sob o titulo
"Dcnys, o herói discreto".
Sala das Sessões, cm 1• de abril de 1976. - Fausto CasteloBranco, Presidente da Comissão de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
lido será, nos termos regimentais, submetido ao exame da Comissão
Dirctora.

Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada,
Ein votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam scntudos. ·
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissuo de Redaçuo.
O SR. PRESIDENTE (Mag:~lhues Pinto)- Item 3:

Discussüo, em turno único, do Projeto de Resolução n•
9. de 1976 (apresentndo peln Comissão de Economia como

conclusão de seu Pnrccer n• 35, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipnl de Pacaembu (SP) n realizar opernçuo
de crédito no valor de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros), tendo
PARECER, soh n• 36, de 1976, dn Comissuo:
- de Constltulçilo e Justlçu, pela constitucionalidade c
juridicidnde.
Em discussUo o projeto. (Puusu.)
Nilo huvendo quem queira discuti-lo, dccluro-u enccrrudu.
Em votnçào.
Os Srs. Scnudorcs que o uprovum pcrmnncçuq1 scntudus.
(Puusn.)
Aprovado.
A mutéri:1 vui it Comissão d~: Redução.

-38O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -ltem4:
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissilo
de Finanças, sobre a Mcnsagcm,n• 44, di: 1976 (n• 63/76, na
origem), de 17 de março, pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha do Doutor Gilberto
Monteiro Pessôa para exercer o cargo de Minis\rO do Tri· ·
bunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposen·
tadoria do Ministro Vcrniaud Wandcrlcy.
JlemS:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 47, dcl976 (n•
68/76, na origem), de 24 de março de 1976, pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Senhor Carlos dos Santos Veras, Embaixador do
Brasil junto à República do Kcnya, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
de Uganda.
As matérias constantes dos itens 4 c 5 da Ordem do Dia da prc·
sente sessão, nos termos da alínea h do art. 402 do Regimento
Interno, deverão ser apreciadas cm sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências _necessárias a fim
de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna·se secreta às /8 horas e 40 minutos e volta
a ser pública às 18 horas e45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
da pauta da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, reduções finais dos Projetes de Resolução n•s 7, 8
c 9, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão c que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
não houver do Plenário, serão lidas pelo Sr. !•·Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N•ll1, DE 1976
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 7, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 7, de 1976, que autoriza a "Prefeitura Municipal de Presidente
Venceslau (SP), a realizar operação de crédito no valor de
CrS 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, cm I• de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quércla, Relator - Mendes Canale - Renato
Franco -José Lindoso.
ANEXO AO PARECERN•III,DE 1976
Redação final, do Projeto de Resolução n• 7, de1976.
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 1976

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau,
Estado de São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, Esta·
do de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parüme·
tros fixados pelos itens I, 11 e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28
de outubro de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa corllrair
um empréstimo no valor de Cr$ 4.700.000,00 (quatro milhões c

setecentos mil cruzeiros) com a .Caixa Económica do Estado de Silo·
Paulo S.A., destinado a financiar obras de pavimentação asfáltica
cm vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
PARI)CER N•l12, DE 1976
Comiuio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Re110luçio n• 8, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução
n• 8, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tapiratiba (SP).
a realizar operação de crédito no valor de CrS 2.100.000,00 (dois miihões·c cem mil cruzeiros.)
·
Saia das Comissões, cm I• de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quércla, Relator - Mendes Canale- Renato
Franco- José Llndoso.
ANEXO AO PARECER N• 112, DE 1976
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 8, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taplratlba, Estado Íle
São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil cruzeiros).
O Senado Federai resolve:
Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Tapiratiba, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens i, 11 e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro
de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de CrS 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil
cruzeiros), com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.,
destinada a financiar a construção de Pronto Socorro: Mercado c
Hotel naquele Municlpio.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
PARECER N•113, DE 1976
Comissão de Redação
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 9, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércia
A Comissão apresenta a rcdaçiio final do Projeto de Resolução
n• 9, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pacacmbu (SP),
a realizar operação de crédito no valor de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
·
Sala das Comissões, em I• de abril de 1976.- Danton Joblm,
Presidente -Orestes Quércla, Relator- Renato Franco - Mendes
Canale- José Llndoso.
ANEXO AO PARECER N• I 13, DE 1976
Redaçào final do Projeto de Resolução n• 9; de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do nrt.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pacaembu, Estado de
Silo Paulo, a realizar opcraçilo "dO ·crédito no valor de
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros),
O Senado Fcdernl resolve:
\
Art. I• (; n Prefeiturn Municipal de Pucaembu, Estudo de Süo
Paulo, uutoriznda a elevnr, temporariamente, os parâmetros fixados

-39pelos itens II e lll do nrt. 2• da Rcsoluçiio n• 62, de 28 de outubro de
1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação
de crédito, no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros),
junto à Caixa Econômica do Estudo de Silo Paulo S.A., destinada ao
financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem
executados cm vias públicas dnquclu cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.

Em discussão a redução final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lu, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- As reduções finais
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Por motivo de
lidas viio à publicuçiio.
.
força
maior, a sessão que estava convocada para hoje do Congresso
Sobre a mesn, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Sccretú·
Nacional, a realizar-se às 19 horas, fica desconvocada,
rio
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
São lidos c aprovados os seguintes
designando para a ordinária de amanhã a seguinte
REQUERIMENTO N• 76, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicação, para imediata diseussiio c votação, da redução final
do Projeto de Resolução n• 7, de 1976.
Sala das Sessões, cm 1• de abril de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 77, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn•
su de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final
do Projeto de Resolução no 8, de 1976.
Sala das Sessões, cm 1• de abril de 1976. - Ruy Santos.

ORDEM DO DIA
-I-

Votaçiio, em turno único, do Requerimento n• 42, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Presidente da República,
General Ernesto Geisel, pronunciado por ocasião do encontro com
os Líderes da ARENA do Oeste do Paraná, c publicado no Jornal do
Brasil, cm 20 de março de 1976.
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REQUERIMENTO N• 78, DE 1976
Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
sa de publicaçiio, para imediata discussão c votação, da rcdaçiio final
do Projeto de Resolução no 9, de 1976.
Sala das·Scssõcs, cm to dC abril de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Mugalhiics Pinto) - De acordo com a
dclibcruçiio do plenário, passa-se à imediata discussiio c votaçiio das
reduções finais, anteriormente lidas.
Em discussão à redução final do Projeto de Resolução n• 7, de
1976.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votuçiio.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Pass~·se, agora, à
apreciuçiio da rcduçiio li na! do'Projeto de Resolução n• 8, de 1976,
anteriormente lidu.
Em discussiio. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-lu, declaro-a encerrada.
Em votação a redaçiio linnl.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(PUUS:I,)

Aprovnda.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, nesta
oportunidade, ii nprecinção da redaçiio linal do Projeto de Rcsolu·
çi\o n• 9, de 1976.

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 43, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a trunscriçiio, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Ministro da Justiça,
Armando Falcão, pronunciado por ocasião da formatura dos
bacharelandos cm Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas de
São Paulo,

...
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei do Senado n•
113, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera a
redução do art. 7•, da lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço), tendo
PARECERES, sob n•s 708 c 709, de 1975, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dadc; c
-de legislação Social, favorável, com voto vencido do Senhor
Senador Dom leio Gondim.

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei do Senado n•
66, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
altera a alinca e, do parágrafo primeiro, do urt. 8• da lei n• 3.807, de
26 de agosto de 1960, tendo
PARECERES, sob n•s 691 c 692, de 1975, das Comissões;
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude do projeto; e,
-de legislação Social, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estâ encerrada a
sessão.

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)

3t•·sessão dà 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 2 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altellir Leal - Cattete Pinheiro - Renato
Franco- Alexandre Costa- Helvídio Nunes- Petrônio Portella
-Mauro Benevides..,... Agenor Maria- Ruy Carneiro- Marcos
Freire - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Itamar Franco- Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes
Quórcia - Lázaro Barboza - ltalivio Coelho - Leite Chaves Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair BeckerDaniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
.acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.

O Consefho Monetário Nacional opinou fnvoravelmente à adoçào das providências necessárias à elevação temporária dos parâmetros supramencionados.
A operação deverá ser realizada nas seguintes condições:
A- valor: CrS 4.5 16.475,00;
B- prazo: 3 anos:
C- Encargos:
I -juros de I0% a. a.. pela aplicação da Tabela Price;
2- carroção monetária idêntica à das ORTNs:
D -Prestação mensal inicial: CrS I50.0 I I,60;
E- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.
Conforme os registres da Gerência da Dívida Pública do Banco
Central do Brasil, a .situação da dívida consolidada do Município
de Guaíra (SP) apresenta-se conforme o quadro abaixo:

O Sr. I •-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

CrSmD
~lido o seguinte

Natureza

PARECERES
EXPEDIENTE
PARECERES N•sl14 E 115. DE 197fi

I. por títulos
2. por contrato
3. total (I +2)

Poalçioem
31-11-75

1,5
1,5

Operaçio
Pretendida

Sltuaçio
Posterior à
Contrataçio

4.516,5
4.516,5

4.518,0
4.518,0

PARECER N• 114, DE 1976
Da Comlsdo de Economia, sobre a Menaa1em n9 240, de
1975, (n• 391/75, na orl10m) do Setdlor Presidente da Rep4bllca, submetendo a aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro de Eatado da Fazenda, para que oeja autorizada a Prefeitura Municipal de Gualra (SP) a elevar,
temporariamente, 01 parimelrOI flxadoa pelo 1rll10 2• da
Reaoluçio n• 62, de 1!175, do Senado, a nm de que possa realizar operaçio de eridlto, junto à Caixa Eoonômlca do Eatado
de Sio Paulo S/A, no valor de CrS 4.516.475,00 (quatro milhões, quinhentos e dezeuela mil, quatrocentos e setenta e
cinco cruzeiros),
Relator: Senador Je!IH Freire
. O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 240, de
' 1975 (n• 391/75, na origem), submete ao exame do Senado Federal,
nos termos do artigo 42, item VI, da Constituiçilo, proposto do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Gunfra (SP) a elevar, temporariamente, os
parâmetros fixados pelo artigo 2• da Resoluçi\o n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realiznr operaçilo de crédito
junto à Caixa Económica. do Estado de Silo Paulo S/ A, no valor de
CrS 4.516.475,00 (quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil, qun·
trocentos e setenta e cinco cruzeiros), destinado ao financiamento
dos serviços de pavimentuçilo asfdltica n serem executados em vias
públicas daquela cidade.

De conformidade com a Resolução 62/75, do Senado Federal, a
Dívida consolidada interna do Município de Guaira, (SP) deverá
ronter·sc nos sc:guintcs limites:
a) Montante: CrS 5.243,0 mil (item 1):
h) Crescimento: CrS 1.499,1 mil (item 11):
c) Dispêndio anual: CrS 1.067,3 mil (item lll).
Com a contratação do empréstimo sob exume, a dívida
consolidada dessa municipalidade extrapolará os limites fixados
pelos itens 11 e III do art. 2' da Resolução n' 62/75,' do Senado
Federal, conforme se observa abaixo:
a) Montante: CrS 4,518,0 mil (item I)
b) Crescimento: CrS 4.516,5 mil (item 11)
c) Disprndio anual: CrS 1.80 I,6 mil (item lll)
O art. 3' da Resolução n' 62175. do Senado Federal cstubelece:
"Art. 3' Os Estados e Municfpios poderão pleitear que
os limites fixados no art. 2' desta Rcsoluçilo sejam,
temporariamente, elevados, a fim de realizarem operações de
crédito especificamente vinculadas a empreendimentos
financeiramente viúveis e compatíveis com os objetivos e planos nacionais de desenvolvimento, ou uinda, cm casos de
cxcepcionul necessidade de urgi':nciu, apresentada, cm qual·
quer hipótese, cubai e minunciosa fundamentação."

-41Ao submeter a matéria à consideração do Senhor Presidente da
República, o Conselho Monetário Nacional esclarece:
"Levando em conta que o orçamento da Prefeitura
Municipal de Guaíra (SP) para o exercfcio em curso prevê
,uma receita de CrS 7.490,0 mil (excluídas as operações de
crédito), dos quais cerca de 41,64% se destinam a atender a
investimentos, e tendo em vista que a aplicação a que se
propõe aquele Município deverá ensejar o retorno parcial
dos recursos aos cofres públicos, mediante a tributação aos
benenciários dos serviços prestados, considero que o deferimento do pleito, sob o aspecto da viabilidade nnanceira, não
deverá acarretnr maiores pressões na execução orçamentária
dos próximos exercícios."
.
Face ao exposto, e considerando que o pleito enquadra-se nos
objetivos nxados pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, no
tocante à melhoria da infra-estrutura básica das pequenas e médias
cidades, com vista à desconcentração espacial, opinamos pela sua
aprovação, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 30, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaíra (SP) a realizar operação de crédito no valor de Cr$ 4.516.475,00 (quatro
milhões, quinhentos e dezessels mil, quatrocentos e setenta e
cinco cruzeiros).
O Senado Federal resolve:'
Art. I• !; a Prefeitura Municipal de Guíra, Estado de São
Paulo, autorizada a <levar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens li e III do urtigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a nm de que possa realizar uma operação de eré·
dito, no valor de Cr$ 4.516.475,00 (quatro milhões, quinhentos e
dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros), com .a Caixa
Económica do Estado de São Paulo S.A., destinada a nnanciar os
serviços de pavimentação asfialtica a serem executados em vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Estn resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 24 de março de 1976. Renato Franco,
Vice-Presidente, no exercício da presidéhcia- Jessé Freire, Relator
- Ruy Santos - Roberto Saturnlno - Franco Montoro - ·Agenor
Maria.
PARECER N• 115, DE 1976
lln Comissiio de Constitui~iio c Justl~a. sobre o Projeto do
30, de 1976, dn Comissão de Economill, que
"nuturí•n n l'rcfciturn Municipnl de Guaíra (SP) n realizar
opcru~iio de cródito nu vulor de Cr$ 4.~16.47~,00 (quntro
milluics, ttuinlumtos c dczcsscls mil, tfuutroccntos t.• setenta e
cinco crult•irns)",
I{L•sulu~;io nl'

·Relator: Senndor Helvidlo Nunes

O Projeto de Rcsoluçüo cm uprcço objctivn nutoriznr n Prcfciturn Municipnl de Gunlru (SP) u elevar, temporariamente, os parai'metros l'ixlldos pelos itens li c III do urtigo 2• du Resoluçüo n• 62, de

1975, do Senado Federal, u nm de que a mesma possa realizar operação de crédito no valor de CrS 4.516.475,00 (Quatro milhões,
quinhentos e dezesscis mil, quatrocentos c setenta e cinco cruzeiros),
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo SfA., destinada ao
linuneinmento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem realizados em vias públicas daquela cidade.
A Comissão de Economia, ao examinar o mérito da matéria,
considerou o empreendimento perfeitamente ~xeqUível do ponto de
vista financeiro e dentro das diretrizes gerais da politica económica,
que visam, no particular, u desconcentração dos grandes aglomerados urbanos, via reaP,arelhamento das pequenas e médias cidades.
A proposição cumpriu as formalidades e exigências estabeleci·'
dns pela Resolução n• 62/75, do Senado Federal, que dispõe sobre o
assunto.
Assim sendo, nada a obstar à tramitação normal do projeto,
visto que o mesmo satisfaz à técnica legislativa e goza dcjuridicidade
e constitucionalidade.
Sala das Comissões, em 31 de março de 1976.- Accloly Filho,
Presidente- Helvídlo Nunes, Relator- Nelson Carneiro, com restri·
ções- Leite Chaves- ltalívio Coelho - Henrique de La RocqueHeitor Dias.
I'ARF.C'ERES N•s 116 e 117, DE 1976
PARECER N• 116, DE 1976
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 240, de
1975 (n' 391/75, na origem) do Senhor Presidente da Repúbli·
ca, submetendo à apreciação do Senado Federal proposta do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Serrana (SP) a elevar,
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo :z• da
Resolução n• 62, de 1975, do Senado, a Om de que possa realizar operação de crédito, junto à Caixa Econômlca do Estado
de Silo Paulo S/ A, no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum mllhio
de cruzeiros).
Relator: Senador franco Montoro
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 240, de
1975 (n' 391 /15, nu origem), submete uo exame do Senado Federal,
nos termos do urtigo 42, item VI, du Constituição, proposta do
Senhor Ministro de Estlldo da Fazenda, pura que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Serrana u elevar, temporariamente, os
purãmctros nxlldOS pelo urtigo 2• da Resolução n• 62, de 1975. do
Senndo Federal, a nm de que possa realizur operação de crédito
junto à Cuixu Económica do Estado de Silo Paulo Sf A, no valor de
CrS 1.000,000,00 (hum milhüo de cruzeiros) destinada no financiumento dos serviços de puvimentllçilo nsfáltica a serem executados
cm vias públicus duquclu cidude.
O Conselho Monctilrio Nncionul opinou favoravelmente à ndoçuo dus providi:ncins ncccssCirins à clevllçiio temporária dos parâmetros suprumcncionudos,

· A opcrllçào dcvcrú ser rculizuda nus seguintes condições:
A- valor: Cr$ 1.000.000,00;
B- pruzo: 3 unos;
C- cncnrgos:
I -juros de 10% u.u, pclu llplicução du Tubeln Pricc;

-422- corrcção monetária idêntica à das ORTNs;
D- Prestação mensal inicial: Cr$ 33.214,31;
E- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Taxa de Pavimentnção.
Conforme os registras dn Gerência da Divida Pública do Banco
Central do Brasil, a situação da divida consolidada do Municfpio de
Serrana (SP) apresenta-se conforme o quadro abaixo:

CrS

mil

Posiçio em Operaçio Sltuaçio
31-8-75 Pretendida Posterior à
contratação

Natureza
I. por títulos
2. por ~ontrato
3. total(1+2)

pelos itens II c lll do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Sena·
do Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no
valor de CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), com a Caixa
Econômica do Estado de São Paulo S/A, destinada a financiar osscr·
viços de pavimentação asfúltica a serem executados cm vias públicas
daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicaÇão.
·.Sala das Comissões, em 24 de março de 1976. - Renato Franco,
Vice-Presidcntc, no exercício da presidência - Franco Montoro,
Relator- Roberto Satumino- Jessé Freire- Ruy Santos- Agenor Maria,
PARECER N• 117, DE 1976

1.000,0
1.000,0

1.000,0
1.000,0

De conformidade com a Resolução 62/75, do Senado Federal, a
dívida consolidada interna do Município de Serrana (SP) deverá
conter-se nos seguintes limites:
a) Montimte: CrS 2.380,0 mil (Item I);
b) Crescimento: CrS· 683,1 mil (Item II);
c) Dispêndio'anual: CrS 154,1 mil (Item III),
Com a contratação do empréstimo sob exame, a dívida consolidada dessa municipalidadc.cxtrapolará os parâmetros fixados pelos
itens II e III· do art. 2• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal,
conforme se observa nbaixo:
a) Montante: CrS 1.000,0 mil (Item I);
b) Crescimento: CrS 1.000,0 mil (Item II);
c) Dispêndio anual: CrS 398,6 mil (Item III).
O Art. 3• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal estabelece:
"Art, 3• Os Estados c Municípios poderão pleitear que
os limites fixados no art. 2• desta Resolução sejam,
temporariamente, elevados, a fim de realizarem operações de
crédito especificamente vinculadas a empreendimentos
financeiramente viâveis e compatíveis com os objetivos e pia·
nos nacionais de desenvolvimento, ou ainda, em casos de
excepcional necessidade e urgência, apresentada, cm qualquer hipótese, cabal c minunciosa fundamentação,"
Ao submeter a matéria à consideração do Senhor Presidente da
República, o Conselho Monetário Nacional esclarece:
"Levando em conta que a Prefeitura de Serrana não
apresenta, à época do pedido, qualquer tipo de compromisso
a saldar, e que o investimento a que ora se propõe d~crá
ensejar o retorno parcial de recursos aos cofres públ~os,
mediante a cobrança de taxa de pavimentação aos proprietâ·
rios dos imóveis a serem beneficiados com tal serviço,
considero que, sob o aspecto da viabilidade financeira, o
deferimento do pleito não deverá acarretar maiores pressões
na execução orçamentária dos próximus exerclcios,"
Face ao exposto, e considerando que a operação pretendida
enquadra-se nos objetivos fixados pelo Plano Nacional de
Desenvolvimento, no tocante il melhoria da infra-estrutura básica
das pequenas e médias cidades, com vista à desconcentração espacial, opinamos pela sua aprovação nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Serrana (SP) a reall·
zar operaçilo de crédito no valor de CrS 1.000.000,00 (hum mi·
lhilo de cruzeiros),
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Serrana, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Resolução n• 31, de 1976, da Comissão de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Serrana (SP) a realizar
operação de crédito no valor de CrS 1.000.000,00 (um mllhio
de cruzeiros)".·
Relator: Senador Helvídio Nunes
Óbjetiva o presente projeto de Resolução, de autoria da
Comissão de Economia, permitir à Prefeitura Municipal de Serrana
(SP) a elevar, temporariamente, os parãmctros fixados pelos itens II
c III do urt. 2• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal, a fim de
que a mesma possa contrair empréstimo junto à Caixa Econômica
do Estado de São Paulo S.A., no valor de CrS 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros), destinados a financiar serviços de
pavimentação asfáltica a serem executados em vias públicas daquela
cidade.
O mérito do empreendimento foi analisado pela Comissão de
Economia que o entendeu merecedor ,de sua aprovação, visto que o
mesffio é linancciramente viável e não gerará maiores pressões
orçamentárias às finanças dnqucle município.
Ademais, esse órgão técnico, classificou a proposição como
merecedora de seu respaldo cm virtude da mesma se enquadrar no
elenco das realizações governamentais que visam i agilisar o processo de desconcentração dos grandes centros urbanos, através de
um melhor rcaparelhamcnto dus cidades de pequeno e médio portes.
Em face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto, por ser
jurídico e constitucional.
Saiu das Comissões, cm 31 de março de 1976.- Accioly Filho,
Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro, com
restrições - Leite Chaves - ltalivlo Coelho - Henrique de La
Rocque - Heitor Dias.
PARECERES N•s 118 E 119, DE 1976
PARECER N• 118, DE 1976
Da Comissão de Economia, sobre a Mensaaem n• 240, de
1975 (n• 391/75, na origem) do Senhor Presidente da Repúbll·
ca, submetendo à apreciação 'do Senado Federal proposta do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja outori·
zada a Prefeitura Municipal de Marfila (SP) a elevar,
temporarlumente, os parâmetros nxados pelo artigo 2• da
Resoluçilo n• 62, de 1975, do Senado, a Dm de que possa
realizar operação de crédito; junto à Caixa Econômlca do
Estado de Silo Paulo S.A., no valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete
milhões de cruzeiros),
Relator: Senador Ruy Santos
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 240, de
1975 (n• 391/75, nu origem), submete ao exame do Senado Federal,
nos termos do urtigo 42, item VI, dn Constituiçuo, proposta do
Senhor Ministro de Estudo da Fazenda, pura qur seja autorizada a
Prefeituru Municipal de Marlliu (SP) a elevar, temporariamente, os
puri1metros fixados pelo urtigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
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Senado Federal, a fim de que possa realizar operação de crédito
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S/A, no valor de
Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), destinada a financiar
os serviços de pavimentação asráltica a serem executados cm vias
públicas daquela cidade.
O Conselho Monetário Nacional opinou favoravelmente à
adoção das providências necessárias à elevação temporária dos
parâmetros supramencionados.
A operação deverá realizar-se nas seguintes condições:
A- valor: CrS 7.000.000,00;
B- prazo: 3 anos;
C - encargos:
I -juros de 10% a.a., pela aplicação da Tabela Price;
2- correçiio monetária idêntica à das ORTNs.
D- prestação mensal inicial: Cr$ 232.500, 17;
E -garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias,
Taxas c Tariras dos Serviços de Pavimentação.
Conforme os registras da Gerência da Divida Pública do Banco
Central do Brasil, a situação da dívida consolidada do Município de
Marília (SP) apresenta-se conforme o quadro abaixo:
Cr$ mil
Posição em

Operação

Situação

31-8-75

pretendida

posterior

7.549,1
7.549,1

7.000,0
7.000,0

14.549,1
14.549,1

.Natureza

I. portítulos
2. por contrato
3. total(l+2)

dos recursos aos cofres públicos, mediante a tr.ibutaçào aos
beneficiários dos serviços prestados, considero que o deferimento do pleito, sob o aspecto da viabilidade financeira, não
dcverú acarretar maiores pressões nu execução orçamentária
dos próximos exercícios."
Face ao exposto c considerando que a operação pretendida
enquadra-se nos objetivos fixados pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante a melhoria de infra-estrutura bãsica das
pequenas' c médias cidades, com vista à desconcentração espacial,
opinamos pela aprovação da medida nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 32, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de MarDia (SP) a
realizar operação de crédilo no ..1or de Cr$·7.000.000,00
(sete milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. t• I: a Prereitura Municipal de Marília, Estado de São
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens 11 e lll do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), com a
Caixa Econômica' do Estado de São Paulo S.A., destinada a
financiar os serviços de pavimentação asfáltica a serem executados
cm vias públicas daquela cidade .
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 24 de março de 1976,- Renato Franco,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência- Ruy Santos, Relator
- Roberto Saturnino - Franco Montoro - Jessé Freire - Agenor
Maria.
PARECER N• 119, DE 1976

De conformidade com a Resolução n• 62/75, do Senado Federal, a divida consolidada interna do Municlpio de Marflia (SP)
deverá conter-se nos seguintes limites:
1-montante: Cr$ 21.975,4 mil (I);
11- crescimento: CrS 6.549,9 mil (11);
III- dispêndio anual: Cr$ 2.540,0 mil (III).
Com a contratação do empréstimo sob exame, a dívida
consolidada dcssn municipalidade extrapolará os· limites fixados
pelos itens II c III do art. 2• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal, conforme se observa abaixo:
1- montante: CrS 14.549;1 mil (I);
11- crescimento: CrS 12.123,3 mil (11);
111- dispêndio anual: CrS 3.530,2 mil (III).
O art. 3•, da Resolução n• 62/75, do Senado Federal estabélece:
"Art. 3• Os Estados e Municlpios poderão pleitear que
os limites fixndos no art. 2• desta Resolução sejam,
temporarinmente, elevndos, a fim de renlizarcm operações de
crédito espccificnmente vinculadas a empreendimentos
linnnceiramcntc vi(aveis e compatíveis com os objetivos e
planos nacionais de desenvolvimento, ou uindu, cm casos de
excepcional necessidade e urgência, apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação."
Ao submeter a matéria à consideraçuo do Senhor Presidente da
República, o Conselho Monetí•rio Nacional esclarece:
"Levando em conta que o orçamento da Prefeitura
Municipal de Murlliu (SP) pura o. exercício em curso prevê
uma receitn de CrS 31.393,5 mil '(excluldas as operações de
crédito), dos quais cerca de 16,87% se destinam a ntender a
investimentos, c tendo cm vistu que n uplicuçlio u que se
propõe aquele Municlpio deverí1 ensejar o retorno parcial

Da Comissio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Resolução n• 3l, .de 1976, da Comlssio de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Marnta (SP) a realizar
operaçio de crédito no valor de Cr$ 7.000.0ÔO,OO (sete milhões
de cruzeiros)".
Relator: Senador Helvidlo Nunes
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de
Econ~mia, objetiva a autorizar a Prefeitura Municipal de Marflia
(SP) a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens 11
e lll do urt. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim
de que a mesma possa contrair empréstimo junto !I Caixa Econõmica
do Estado de São Paulo S/A, no valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete
milhões de cruzeiros), destinado a financiar serviços de pavimentação asfllltica a serem realizados cm vias públicas daquela cidade.
O empreendimento foi considerado financeiramente viâvcl e
enquadrado nas diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento
que, entre outros objctivos, procura resolver os graves problemas das
grandes metrópoles brusilciras c o rcaparclhamcnto das pequenas c
médias cidades, a fim do que estas possam funcionar como "pólos"
de atraçi\o e retenção dos grandes contingentes de migrantes das
zonns menos favorecidas.
O Pleito se faz acompanhnr das formalidades e exigências que 0
assunto requer.
Em face no exposto, nuda há a obstar a tramitação normal dn
matéria, visto ser jurldica c constitucional.
Snla das Comissões, cm 31 dé março de 1976. - Accloly Filho,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relutar - Nelson Carneiro, com
restrições - Leite Chaves - ltalivlo Coelho - Henrique de La
Rocque - Heitor Dias,
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PARECER N•110, DE 1!176
Da Comlllio de Ec:onomla, sobre a Menn1em n• 140, de
1975. (n• 391/75, na origem) .do Senhor Presidente da Repú·
bllca, submetendo i apreclaçio do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja
autor,lzada a Prefeitura Municipal de Guarantã (SP) a elenr,
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artl1o l• da'ROIOIuçio n• 61, de 1!175, do Senado, a· nm de que posaa realizar
operaçio de crédito, junto à Caixa Ec:onômlea do Estado de
Sio Paulo S/ A, no valor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil
.cruzeiros).
Relator: Senador Franc:o Montoro
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 240, de
1975 (n• 391/75, na origem), submete ao exame do Senado Federal,
nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, proposta do
Senhor Ministro de Estado da Fa.zenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Guarantã (SP) a elevar, temporariamente,
os parâmetros fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa contrair empréstimo junto à
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, no valor de
CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), destinado ao financia·
mcnto dos serviços de pavimentação asfãltica a serem executados cm
vias públicas daquela cidade.
O Conselho Monetário Nacional opinou favoravelmente à
adoção das providências necessãrias à elevação temporária dos parâ·
metros supramcncionados.
A operação dcverâ ser realizada nas seguintes condições:
A- valor: CrS 800.000,00;
B - prazo: 3 anos:
C - Encargos:
I- juros de 10% a.a., pela aplicação da Tabela Pricc;
2- correção monctâria idêntica à das ORTNs;
D- Prestação mensal inicial: CrS 26.571,45;
E- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.
Conforme os registras da Gerência da Divida Pública do Banco
Central do Brasil, a situação da divida consolidada do Municlpio de
Guaratã (SP) apresenta-se conforme o quadro abaixo:
CrSmll
Natureza

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

I. por titulas
2. por contrato
3. total (1+2) ........

Poslçioem
31-8-75

Operaçlo
Pretendida

Sltuaçio
Posterior à
Contrataçio

63,8
63,8

goo,o
800,0

863,8
863,8

De conformidade com a Resolução n• 62tl5, do Senado
Federal, a divida consolidada interna do Municipio de Guarantã
(SP), deverA conter-se nos seguintes limites:
I -Montante: CrS 1.128, I mil (item I);
II -Crescimento: CrS 322,3 mil (item II);
III -Dispêndio anual: CrS 176,9 mil (item III).
Com a contratação do empréstimo sob exame, a divida consoli·
dada dessa municipalidade extrapolarA os limites fixados pelos itens
II c Ilh art. 2• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal, conforme
se observa abaixo:
I -Montante: CrS 863,8 mil (item I);
11 -Crescimento: CrS 833,3 mil (item II);
III -Dispêndio anual: CrS 333,6 mil (item III).
O art. 3• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal, estabelece:
"Art. 3• Os Estudos c Municlpios poderão pleitear que
os limites fixados no urt. 2• destu Resolução sejam, tempora·

riamcntc elevados, a fim de realizarem operações de crédito
especificamente vinculadas a empreendimentos financeira·
mente viáveis c compatlvcis com os objetivos c planos na·
clonais de desenvolvimento, ou ainda, cm casos de cxccp·
cional necessidade c urgência apresentada, cm qualquer hipó·
tese, cabal c minuciosa fundamentação."
Ao submeter a matéria à consideração do Senhor Presidente da
República, o Conselho Monetário Nacional esclarece:
"Levando cm conta que o orçamento da Prefeitura
Municipal de C.uaruntil (SP) para o cxerc'lcio cm curso prevê
uma receita de CrS 2.511,1 mil (excluldas as operações de
crédito), dos, quais cerca de 23,0% se destinam a atender a
investimentos, c lendo cm vista que a aplicação a que se
propõe aquele Municipio dcverã ensejar o retorno parcial
dos recursos aos cofres públicos, mediante a tributação aos
bcneficiãrios dos serviços prestados, considero que o·
deferimento do pleito, sob o aspecto da viabilidade
financeira, não deverá acarretar maiores pressões na
execução orçamentária dos prÓximos cxcrclcios."
Face ao exposto c considerando que a operação pretendida
enquadra-se nos objctivos fixados pelo Plano Nacional de
Desenvolvimento, no tocante à ·melhoria da infra-estrutura bâsica
das pequenas c médias cidades, com vista à desconcentração
espacial, opinamos pela aprovação, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 33, DE 1!176
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaranti (SP) a
realizar operaçio de crédito no valor de CrS 800.000,00
(oitocentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Guarantã, Estado de São
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens 11 c III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de
crédito, no valor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), com a
Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S.A., destinada a
financiar os serviços de pavimentação asfâltica a serem executados
cm vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, cm 24 de março de 1976,- Renato Franco,
Vicc·Prcsidcnte, no excrclcio da presidência - Franco Montoro,
Relator - Roberto Satumlno - Jeué Freire - Ruy Santos Agenor Maria •
PARECER N•l11, DE 1!176
Da Comido de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Resoluçio n• 33, de 1!176, da Comlllio de Ec:onomla, que "au·
torlza a Prefeitura Municipal de Guaranti (SP) a realizar
operaçio de crédito no valor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil
cruzeiros).
Relator: Senador Helvldlo Nunes
De autoria da Comissilo de Economia, o Projeto de Resolução
cm anâlise objctiva a autorizar a Prefeitura Municipal de Guarantil
(SP) a elevar os parâmetros fixados pelos itens 11 c ni do art. 2< da
Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que a mesma
possu contrair emprí:stimo junto à Caixa Econômica do Estado de
São Paulo S.A .. no valor de CrS 800.000,00 (oitocentos mil cruzei·
ros), destinado a financiar os serviços de pavimentação asf~ltica a se·
rem executados cm vias públicas .. daquela cidudc,
A Comissão de Economia considerou o pedido financeiramente
viãvcl c compatlvel com o Plano Nacional de Desenvolvimento, visto
que o mesmo tem como justificativa o reaparclhami:nto da infraestrutura da cidade de Guarantil (SP), a fim ·de que ela possa
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brasileiro.
O pleito preencheu os requisitos exigidos pelo an. 3• da Resolu·
çuo n• 62, de 1975, desta Casa do Congresso Nacional, que rega·
lamentou a matéria cm questão.
Assim sendo, nada hâ a obstar a tramitação do projeto, visto
qucjurldico c constitucional.
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1976.- Accloly Filho,
Presidente- Hel•idlo Nunes, Relator- Neloon Carneiro, com rcstri·
çõcs - Leite ChiYes - llali•lo Coelho - Henrique de La Rocque Heitor Dlao.

I'

PARECERES N•a 121 E 123, DE 1976
PARECER N• 111, DE 1976
Da Comlsaio de Economia, aobre a Menaa1em Jl9 :140, de
1975 (n• 391/75, na ori1em), do Senhor Prealdente da República, submetendo l apredaçio do Senado Federal, propoata do
Senhor Ministro de Estado da F-nda, para que aeja autoriza·
da a Prefeitura Municipal de Parapaçu Paullata (SP) a elevar,.temporariamente, parâmetro fixado pelo Item UI do artl·
go 1• da Resoluçio .. 61, de 1975, do Senado, a fim de que
poua realizar operaçio de crédito junto l Caixa Econôml~ do
Estado de Sio Paulo S.A., no •alor de CrS 1.000.000,00 (hum.
mllhio de cruzeiros),
Relator: Senador Roberto Satumlno
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 240, de
1975 (n• 391/75, na origem), submete ao exame do Senado Federal,
nos termos do artigo 42, item ,VI, da Constituição, proposta do Se·
nhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorizada a Prc·
feitura Municipal de Paraguaçu Paulista (SP) a elevar, temperaria·
mente, o parâmetro fixado pelo item III do artigo 2• da Resolução
n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar opera·
ção de crédito junto à Caixa Econômica do Estado de Silo l'aulo
S.A., no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) dcsti·
nada a financiar os serviços de pavimentação asfáltica a serem
executados cm vias públicas daquela cidade,
O Conselho Monetário Nacional opinou pela adoção das provi·
dências necessárias à elevação temporária do parâmetro
supramencionado.
Assinale-se que a Prefeitura "Municipal de Paraguaçu Paulista
pleiteou financiamento de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros), Entretanto, após uma anlllisc de suas finanças, notada·
'mente sobre a sua margem de poupança, o Conselho Monetário Na·
cional r•'Comendou a contratação de empréstimo no valor máximo
de CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).
A operação dcvcrâ ser realizada nas seguintes condições:
A -valor: Cr$ 1.000.000,00;
B - prazo: 3 anos:
C- encargos:
I -juros de 10% a.a., pela aplicação da Tabela Pricc;
2- corrcçuo monetária idêntica à das ORTNs;
O- Prestação mensal inicial: CrS 33.214,31;
E- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.
Conforme os registras da Gerência da Olvida Pública do Banco
Central do Brasil, a situação da dívida consolidada do Municlpio de
Paraguaçu Paulista (SP) apresenta-se conforme o quadro abaixo:
CrSmll
Sltuaçlo
Operaçio
Natureza
Poslçioem
posterior à
Pretendida
31-11-75
contrataçilo
I. por tltulos
2. por contrato
3. total (I +2)

2.371,9
2.371,9

1.000,0
1.000,0

3.371,9
3.371,9

De acordo com a Resolução n• 62/75, do Senado Federal, a dl·
vida consolidada interna do Municlpio de Paraguaçu Paulista (SP),
deverá conter-se nos seguintes limites:
a) Montante: CrS 3.579,8 mil (item I);
bf Crescimento: Cr$ 1.118,9 mil (item II);
c) Dispêndio anual: CrS 559,2 mil (item III).
Com a contratação do empréstimo sob exame, a divida consolidada dessa municipalidade extrapolará o estabelecido no item III do
art, 2• da Resolução n• 62/15, do Senado Federal, conforme se
observa abaixo:
a) Montante: Cr$ 3.371,9 mil (item I);
b) Crescimento: CrS 1.000,0• mil (item II);
c) Dispêndio anual: Cr$ 1.051,9 mil (item III).
O art. 3• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal, estabelece:
"Art. 3• Os Estados c Municlpios poderão pleitear que
os limites fixados no art. 2• desta Resolução seja, temperaria·
mente, elevados, a fim de realizarem operações de crédito
especificamente vinculadas a empreendimentos financci·
ramcnte viáveis c compatíveis com os objctivos c planos
nacionais de desenvolvimento, ou ainda, cm casos de cxcep·
cional necessidade c urgência apresentada, cm qualquer hipó·
tese, cabal c minuciosa fundamentação."
Ao submeter a matéria à consideração do Senhor Presidente da
~cpublica, o Conselho Monetário Nacional esclarece:
"Com essa orientação, entendo que, por se tratar de fi.
nanciamcnto de serviço reprodutivo, com retorno de grande
parte do capital investido mediante a cobrança das taxas de
pavimentação, o Municlpio terá condições de iniciar as obras
progiamadas c, na medida cm que for ressarcido pelos respectivos beneficiários, poderá utilizar esses recursos para a rcali·
zação de outras etapas."
Face ao exposto e considerando que a operação pretendida
enquadra-se nos objctivos fixados pelo Plano Nacional de Dcscn·
volvimcnto, no tocante à melhoria da infra-estrutura básica das
pequenas c médias cidades, com vista à desconcentração espacial,
opinamos pela sua aprovação, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 34, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Munldpal de Parapaçu Paulista
(SP) a realizar operaçio de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (hum mllhio de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• t; a Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, Esta·
do de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro
fixado pelo item III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Se·
nado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito,
no valor de CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), com a
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada a fi.
nanciar os serviços de pavimentação asfllltica a serem executados cm
vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, cm 24 de março de 1976. - Renato Franco,
Vice-Prcsidcntc, no exercício da Presidência - Roberto Saturnlno,
Relator- Ruy Santos- Agcnor Maria- Franco Montoro- Jcssé
Frcirt'.
PARECER N• 113, DE 1976
Da Comlsaio de Consdtulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Resoluçio n• 34, de 1976, da Comluilo de Economia, que "autoriza a Prefeitura Munldpal de Parapaçu Paulista (SP) a
reali••r operaçio de crédito no •alor de CrS 1.000.000,00 (um
milhão. de cruzeiros)".
Relator: Senador Helvldlo Nunes
O presente instrumento legal objctiva a autorizar a Prc'fcitura
Municipal de Puraguaçu Paulista a elevar, temporariamente, os
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1975, do Scnndo Federal, a lim de que a mesma possa contrair em·
préstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., no·
valor de Cr$ I .000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destinado a li·
nanciur serviços de pavimentaçilo asfáltica a serem executados em
vias públicas daquela cidade.

Conforme os registras du Gerência da Divida Pública do Banco
Central do Brasil (GEDII~). a situação da divida consolidada do Mu·
nicípio de Colina (SP) apresenta-se conforme o quadro abaixo:
CrS mil
Natureza

O pleito foi submetido 11 apreciação da Comissão de Economia,
que o considerou excqOivcl do ponto de vista das linanças daquele
Município e enquadrado nas diretrizcs do Plano Nacional de
Desenvolvimento, no tocante à dotação de melhor infra-estrutura
para as pequenas c médias cidades, a lim de que as mesmas'possam
atrair e reter um grande contingente de 'migrantes que se deslocam
para os grandes aglomerados urbanos.
Do ponto de vista que nos compete examinar, o Projeto de
Resolução em estudo é merecedor de nossa acolhida, visto que é jurídico e constitucional e cumpriu todas as formalidades regimentais.
Em face do exposto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1976,- Accloly Filho,
Presidente - Helvídio Nunes, Relator Nelson Carneiro, com restri·
ções- Leite Chaves- Italfvio Coelho - Henrique de La RocqueHeitor Dias.
PARECERES N's124 E US, DE 1976
PARECER N• 124, DE 1976

I. por titulas
2. por contrato
3. to)al (I+ 2)

Poslçilo em
31-11-75

Operaçio
Pretendida

Sltuaçilo
Posterior à
Contrataçio

223,9
223,9

2.300,0
2.300,0

2.523,9
2.523,9

De conformidade com a Resolução n• 62/75, do Senado Fc·
deral, a divida consolidada interna do Município de Colina (SP)
deverá conter-se nos seguintes limites:
1- Montante: CrS 2.216,8 mil (item I);
11 -Crescimento: CrS 748,4 mil (item 11);
III - Dispêndio anual: CrS III ,4 mil (item III).
Com a contratação do empréstimo sob exame, a divida consoli·
dada dessa municipalidade extrapolará os parâmetros fixados pelos
itens I, 11 c III do art. 2• da Rcsoluçilo n• 62/75, do Senado Federal,
conforme se observa abaixo:
1- Montante: CrS 2.523,9 mil (item I);
11- Crescimento: CrS 2.300,0 mil (item 11);
III- Dispêndio anual: CrS 1.000,6 mil (item III),

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 240, de
O artigo 3•, da Resoluçuo n• 62/75, do Senado Federal
1975 (n• 391/75, na origem), do Senhor Presidente da Repú· estabelece:
bllca, submetendo à aprovaçio do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autori·
"Art. 3• Os Estados c Municípios poderão pleitea1 que
zada a Prefeitura Municipal de Colina (SP) a elevar, tempora•
os limites lixados no art. 2• desta Resolução seíam, tempo·
riamente, os parâmetros fixados pelo artigo l• da Resoluçio n'
rariamente, elevados, a lim de realizarem operações de
'62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar
cródito espccilicumcntc vinculadas a empreendimentos linanoperação de crédito, junto à Caixa Econômlca do Estado de
cciramente viáveis e compatíveis com os obíetivos e planos
Sjjo Paulo S.A., no valor de Cr$ 2.300,000,00 (dois milhões e
nacionais de desenvolvimento, ou ainda, cm casos de
trezentos mil cruzeiros),
excepcional necessidade e urgência apresentada, em qualquer
hipótese, cabal e minuciosa fundamentação."
Relator: Senador Jessé Freire
Ao submeter a matéria a consideraçilo do Senhor Presidente da
República,
o Conselho Monetário Nacional esclarece:
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 240, de
1975 (n' 391/75, na origem), submete ao exame do Senado Federal,
nos termos do urtigo 42, item VI, da Constituição, proposta do
Senhor Ministro de Estudo da Fazenda, para que scía autorizada a
Prefeitura Municipal de Colina (SP) a elevar, temporariamente, os
parâmetros lixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senudo Federal, a fim de que possa contrair empréstimo íunto il
Caixa Econô o1ica do Estado de São Paulo S,A., no valor de
CrS 2.300.000,00 (u-.> milhões c trezentos mil cruzeiros), destinado
uo linanciumcnlo dos senli~as de puvimentuçi\o asrálticu u serem
executados cm vias públicas daquela cidudc,

"Levando cm conta que é reduzido o volume de com·
pro missas da Prefeitura de Colina (SP) e tendo cm vista que a
aplicação a que se propõe aquele Município deverâ ensejar o
retorno parcial dos recursos aos cofres públicos, mediante a
tributuçuo aos bcneliciârios dos serviços prestados, considero
que o deferimento do pleito, sob o aspecto da viabilidade
linanccira, nua deverá acarretar maiores pressões nu
execução orçamentária dos próximos cxerclcios,"

O linunciumcnto solicitude servirá para melhorar a infra-estrutura básica duqucle município que funcionará como atrativo com
O Conselho Monctúrio Nacional opinou favoravelmente à vistu à dcsconccotraçilo espuciul c utivuçuo de novos pólos de cresudoçi\o das providências neccssllrias à elevação tcmporãriu dos cimento, objctivos lixados pelo Plano Nacional de Desenvolvimento.
parâmetros suprumcncionudos.
Face uo exposto, opinumos pela aprovação da presente MenA operação deverú ser rcalizadu uas seguintes condições:
sagem, nos termos do seguinte:
A- Valor: CrS 2.300,000,00;
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1976
B- Prazo: 3 anos;
Autoriza a Prefeitura Municipal de Colina (SP) a realizar
C- Encurgos
operaçilo de crédito no valor de CrS 2.300,000,00 (dois milhões
I -juros de 10% a,u., pela uplicaç1io da Tabela Pricc;
e trezentos mil cruzeiros).
2- Corrcçüo Monetliria idêntica à das ORTNs;
O Senudo Federul resolve:
D- l'rcstuçi\o mcnsul iniciul: Cr$ 76.392,91;
E- Garantiu: Imposto sobre a Circulação de Merendarias c
Art. I• fi u Prefeituru Municipul de Colinu, Estudo de Silo
Puulo, uutorizadu a elcvur, temporuriumcnte, os parâmetros lixados
Tt1xas c Tarifus dos Serviços di: Pavimcntuçi\o,

-47pelos itens I, 11 e III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, u fim de que possa realizar uma operação de
crédito, no valor de Cr$ 2.300.000,00 (d'ois milhões c trezentos mil
cruzeiros), com a Caixa Econômica do Estado de Silo Paulo S.A.,
destinada a financiar os serviços de pavimentação asfâltica a serem
executados em vias públicas daquela cidade.

PARECERES N•S 126 E 127, DE 1976
PARECER N• 126, DE 1976
Da Comi!ISio de Economia, oobre a Men.. aem n• 240, de
1975 (n• 391/75, na orlaem), do Senhor Presidente da Repdbli·
ca, submetendo à apreclaçio do Senado Federal proposta do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de ca.. Branca (SP) a elevar,
temporariamente, os parimetros fixados pelo artlao 2• da
Reooluçio n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que
possa realizar operaçio de crédito, Junto à Caixa Econômlca
do Estado de Sio Paulo S/ A, no valor de Cr$ 1.600,00Ô,OO
(um milhio e seiscentos mil cruzelroo).

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publi·
"açilo.
Sala das Comissões, em 24 de março de 1976.- Renato Franco,
Vice-Presidente, no cxerclcio da presidência- Jessé Freire, Relator
- Ruy Suntos - Roberto Snturnlno - Franco Montoro - Agenor
Mariu.

Relator: Senador Roberto Saturnlno

PARECER N•IZ5, DE 1976
Da Comlasio de Corotltulçio e Juotlça, oobre o Projeto de
Resolução n• 35, de 1976, da Comlssio de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Colina (SP), a realizar
operaçio de crédito no valor de Cr$ 2.300.000,00 (dolo
milhões e trezentos mil cruzeiros)",
·
Relator: Senador Hehidlo Nuneo
O projeto de Resolução cm exame tem por objctivo autorizar a
Prefeitura Municipal de Colina (SP) a elevar, temporariamente, os
parâmetros fixados pelos itens I, 11 c lll do art. 2• da Resolução n•
62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que a mesma possa contrair
empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de Silo Paulo S/ A,
no valor de CrS 2.3000.000,00 (dois milhões c trezentos mil cruzei·
ros), destinado a financiar serviços de pavimentação asfáltica a
serem executados cm vias públicas daquela cidade.
O mérito da matéria foi examinado pela Comissão de Econo·
mia, que concluiu pela apresentação do presente projeto, por
considerar o pleito financeiramente viâvel c compatlvcl com as
diretrizes emanadas do Plano Nacional de Desenvolvimento que visa
a desconcentração·· vertical de nossa economia, pelo
descongestionamento espacial dos grandes aglomerados urbanos.
A solicitação se faz acompanhar das exigências requeridas para
o assunto, assinalando-se quo o pedido em apreço foi elaborado na
vigência da Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de
1970, 52, de 1972, c 35, de 1974, tqdas do Senado Federal.
Em face ao exposto, nada hã a obstar à tramitação normal da
matéria; visto quejurldioa c constitucional.

Sala das Comissões, em 31 de março de 1976.- ,Accloly Filho,
Presidente- Hehidlo Nunes, Relator- Neloon Carneiro, com restri·
ções- Leite Chaves- ltalivlo Coelho - Henrique de La Rocque Heitor Dias.

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem
n• 240, de 1975 (n• 391/71, na origem), submete ao exame do
Senado Federal, nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição,
proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Casa Branca (SP) a elevar,
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar
operação de crédito junto à Caixa Económica do Estado de Silo
Paulo S/ A, no valor de CrS 1.600.000,00 (um milhão c seiscentos
mil cruzeiros), destinada a financiar a construção da nova estação
rodoviária e serviços de pavimentação asfáltica a serem executados
cm vias públicas daquela cidade.
No tocante à construção da Estação Rodoviária, trata-se de
operação suplementar, em face à completa revisão dos custos
programados para sua realização - passando as despesas previstas
de Cr$ 320.000,00 já autorizadas pela Resolução n• 43/74, desta
Casa- para Cr$ 920.000,00.
O Conselho Monetário Nacional opinou favoravelmente à adoção das providências necessárias à elevação temporária dos
parâmetros supramencionados.
·
As operações deverão ser realizadas nas seguintes condições,
inclusive, ajâ autorizada pelo Senado Federal:
A-Valor:
I) CrS 920.000,00 (Cr$ 320.000,00 + CrS 600.000,00);
2) Cr$ 1.000.000,00;
B- prazos: 10 (dez) anos e 3 (três) anos, respectivamente;
C- encargos:
I - juros de 10% a.a., pela aplicação da Tabela Price;
2- correçilo monetâria idêntica à das ORTNs;
D- prestação mensal inicial: CrS 13.199,32 e Cr$ 33.214,31,
respectivamente;
E - garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Taxas e Tarifás de Serviços de Pavimentação.
Conforme os registres da Gerência da Divida Pública do Banco
Central do Brasil, a situação da divida consolidada do Municlpio de
Casa Branca (SP) aparcsenta-se conforme o quadro abaixo:
CrS mil

Natureza
I. por títulos
2. por contruto
3. total (1+2)

Poslçioem
31-7-75

15,1
IS, I

De conformidade com u Resolução n• 62/75, do Senado Fc·
dera!, u,dlvidn consolidada interna do Municlpio de Casa Branca,
devcrd conter-se nos seguintes limites:

Operaçio

Pretendida

já

autorizada

pendente de
autorlzaçiio

320,0
320,0

1.600,0
1.600,0

Sltuaçio
posterior à
contratação

1.935,1
1.935,1

I -montante: CrS 2.226, I mil (item I);
II -crescimento: Cr$ 971,4 mil (item II);
III- dispêndio anual Cr$ 100,1 mil (item III),

-48Com a contratação do empréstimo sob c~amc, a divida
consolidada dessa municipalidade e~trapolarâ os parâmetros fi~ados
pelos itens II c lli do art. 2• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal, conforme se observa abai~o:
I - montante: CrS 1.935,1 mil (item I);
II -crescimento: CrS 1,920,0 mil (item II);
III- dispêndio anual: CrS 567,4 mil (item III).
O art. 3•, da Resolução n• 62/75, do Senado Federal estabelece:
"Art. 3• Os Estados c Municlpios poderão pleitear
que os limites fi~ados no art. 2• desta Resolução sejam,
temporariamente, elevados, a fim de realizarem operações de
crédito especificamente vinculadas a empreendimentos
financeiramente viãveis c compatlvcis com os objctivos c
planos nacionais de desenvolvimento, ou ainda, cm casos de
excepcional necessidade c urgência, apresentada, cm
qualquer hipótese, cabal c minuciosa fundamentação."
Ao submeter a matéria à consideração do Senhor Presidente da
República, o Conselho Monetário Nacional esclarece:
"Levando cm conta que o Orçamento Municipal para o
ano cm curso prevê uma receita de CrS 5.500,0 mil, dos quais
cerca de 17,77% se destinam a atender a investimentos c
considerando que os empreendimentos a que se propõe a
Prefeitura envolvem a realização de obras c serviços de carâ·
ter reprodutivo, cujo retorno parcial aos cofres públicos cstâ
previsto pela tributação aos bcncficiârios dos serviços de
pavimentação c às empresas usuârias da futura Estação
Rodoviária, além da c~ploração normal desta última, entendo que. sob o aspecto da viabilidade financeira, a contrata·
cão dos CrS 1.600,0 mil, aliada à dos CrS 320,0 mil já
autorizada, não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios."
Face ao exposto, opinamos pela aprovação da medida, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 36, DE 1976
Autoriza a Prereltura Municipal de Casa Branca (SP) a
realizar operaçio de crédito no valor de Cr$ 1.600.000,00 (um
mllhio e selacentos mil cruzeiros),
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Casa Branca, Estado de
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros
fixados pelos itens 11 e III do artigo I• da Resolução n• 62, de 1975,
do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de
crédito, no valor de CrS 1,600.000,00 (um milhão c seiscentos mil
cruzeiros), com a Cai~a Económica do Estado de São Paulo S.A.,
destinada a complementar o financiamento da construção de sua
nova Estação Rodoviária c financiar os serviços de pavimentação
asfáltica a serem executados cm vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publi·
caçuo.
Sala das Comissões, cm 24 de março de 1976.- Renato Franco,
Vice-Prcsidcntc, no cxerclcio da Presidência - Roberto Saturnlno,
Relator- Ruy Santos- Agenor Maria - Franco Montoro - Jessé
Freire.
PARECERN• 1l7,DE 1976
Da Comlssio de Conotltulçlo e Juotlça, sobre o Projeto
de Resoluçio n• 36, de 1976, da Comlasio de Economia, que
"autoriza a Prereltura Municipal de Casa Branca (SP) a reall·
zar operaçio de crédito no valor de Cr$ 1.600,000,00 (hum mllhilo e seiscentos mil cruzeiros)",
Relator: Senador Helvldlo Nunes
A presente proposição, de autoria da Comissão de Economia,
objetivn a permitir u Prefeitura Municipal de Casa Branca (SP) u

elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos Itens II c III
do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de
que a mesma possa realizar uma operação de crédito, junto à Caixa
Económica do Estado de Silo Paulo S/A, no valor de
CrS 1.600,000,00 (hum milhão c seiscentos mil cruzeiros), destinada
a complementar o financiamento da construção de sua nova Estação
Rodoviâria c financiar os serviços de pavimentação asfâltica a serem
executados cm vias públicas daquela cidade.
· O mérito da matéria foi estudado pela autora do Projeto de
Resolução cm apreço, que considerou o pleito financeiramente
viável c compatlvcl com as dirctrizcs do Plano Nacional de
desenvolvimento, no tocante a desconcentração espacial dos grandes
aglomerados humanos, via rcaparclhamcnto das pequenas c médias
cidades, a fim de que estas possam funcionar como "pólos" de atracão c retenção da massa rural que emigra cm dircçilo às mcgal6polcs
brasileiras,
.
O pedido se faz acompanhar dos documentos c for_l!)aiidadcs
que o assunto requer.
Nestas condições, nada h:\ a obstar a tramitação normal do
projeto, visto ser jurídico c constitucional.
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1976.- Accioly Filho,
Presidente- Helvldlo Nunes, Relator- Nel11011 Carneiro, com rcstri·
çõcs - Leite Chaves - ltallvlo Coelho - Henrique de La Rocque Heitor Dias.
PARECERESN•S 1l8e 129, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 30/76-DF, que
dispõe sobre a oraanlzaçio búica do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, e di outras providências.
PARECER N•1l8, DE 1976
Da Comlssio de Constltuiçio e Juotlça.
Relator: Senador N~lson Carneiro
Acolhendo solicitação do Senhor Governador do Distrito
Federal, o Senhor Prcsid<lntc da República enviou ao exame desta
Casa Mensagem, que "dispõe sobre a organização básica do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, c dâ outras providências".
1:: da Exposição do Senhor Governador do Distrito Federal o seguinte trecho, que justifica a aprovação do Projeto de Lei do Senado
n• 30, de 1976, jâ que constitucional a iniciativa c nenhuma
injuridicidadc nele vislumbro:
"O estudo realizado, suporte da presente proposição,
não fugiu à orientação normativa do Decreto-lei n• 667; de 2
de julho de 1969, quc·reorganiza as Policias Militares c os
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios
c do Distrito Federal, atendo-se, .ainda, aos aspectos de
competência definidos na Lei n• 6.022, de 3 de janeiro de
1974, que dispõe sobre o Estatuto dos bombeiros-militares
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Como resultante, surgiu a matéria ora cm pauta, de real
significado para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
que se ressente de estruturação atuaiizada, consentânea com
as suas missões profissionais c administrntivas.
Certo de que a Organização Básica, nos moldes ora
propostos, dotará a Corporação de um instrumento que
propiciará um melhor emprego dos meios, maiores facilidades de Comando c, conseqUentemente, um aumento da sua
operosidade, tudo cm bcncllcio da comunidade a quem
empresta os seus relevantes serviços, é que me dirijo a Vossa
Excelência, encaminhando o incluso projeto de lei c propondo a apreciação do artigo 17, § 1•, combinado com o artigo
42, inciso V, da Constituição Federal,
A organização básica ora prevista, esclareço por fim,
deverá ser cfctivada progressivamente, na dependência de recursos orçamentários próprios c da disponibilidade de in•-

-49talaçõcs, de material c de pessoal, a critério do Governo do
Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército."
E: o meu voto.
Sala das Comissões, cm 24 de março de 1976. - Accloly Filho,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator- Henrique de La RocqucHelvidlo Nunes- Dirceu Cardoso-José Llndoso- Leite Chaves,
PARECER N• 119, DE 1976
Da Comlasio do Distrito Federal

i'

Relator:.Senador Heitor Diu
Pela Mensagem n• 064, de 17 de março do corrente ano o Senhor Presidente da RcpOblica submete à deliberação do Senado
Federal o Projeto de Lei que "dispõe sobre a organização bãsica do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c dã outras providências".
A convicção presidencial firmou-se na Exposição de Motivos
n• 02/76, do Senhor Governador do Distrito Federal, que
argumenta com muita clareza sobre a procedência da medida,
consubstanciada no Projeto sob nosso exame, que atende ao
interesse público.
Na verdade, a preocupação de estabelecer-se a organização
básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é deveras justa e
oportuna, cm face do dimensionamento demográfico cm que se
coloca a nova Capital brasileira. Multiplicam·sc, dia a dia, os
eventos que envolvem a responsabilidade de ação do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, cuja organização jurfdica,
entretanto, aind apresenta as falhas decorrentes de uma entidade cm
implantação, não obstante a tradição de bravura que vem dos seus
tempos cm terras cariocas.
Ocorre que, da transferência da Capital do Rio de Janeiro pura
Brasília, bifurcara~·~• as opções dos bombeiros-militares que lã per·
maneceram c dos que se deslocaram para o Planalto Central,
desfalcando-se cm ambos os campos, os contingentes que roiam se
recompondo lentamente, na medida reclamada pelas necessidades do
interesse público.
Para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, enfim, criou-se
legislação transitória, regulada em último grau pelo Estatuto da Lei
n• 6.022, de 3 de janeiro de 1974.
E: chegado o momento, pois, de lhe dar a organicidadc perene
que corresponda à importância c gravidade da missão atribuida a
uma entidade que já granjeou notâvel prestígio, junto à opinião
pública da Capital da República, pelos relevantes serviços prestados.
O Projeto de Lei n• 30, de 1976- DF, é, na verdade, "de real
significado para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que se
ressente de estruturação atualizada, consentânea com as suas
missões profissionais e administrativas", como disse o Senhor
Governador na referida Exposição de Motivos. E acrescentou mais:
" ... dotará a Corporação de um instrumento que propiciará um me·
lhor emprego dos meios, maiores facili~adcs de Comando e, canse·
qUentemente, um aumento da sua operosidade, tudo cm beneficio da
comunidade a quem cm presta os seus relevantes serviços",
Examinado detidamente o Projeto, só encontramos razões para
aplaudir a sua iniciativa, referendando as justas apreciações do
Senhor Governador Elmo Sercjo Farias.
A Comissão de Constituição e Justiça jâ aprovou a proposição
sem qualquer restrição.
Nesta Comissão, incumbida de opinar· sobre proposições
legislativas pertinentes ao Distrito Federal - atribuição privativa do
Senado - damos pcln conveniência e oportunidade de um Projeto
que corresponde aos reclamos do interesse público c, cm conscqUên·
cia, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, cm I• de abril de 1976. - Adalberto Sena,
Presidente em cxcrclcio- Heitor Dias, Relator- llelvldlo NunesHenrique de La Rocque - Otalr Becker - Saldanha Derzl - Lázaro
Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O E~pedicnte lido
vai à publicação, (Pausa.)

A Presidência comunica ao Plenário que determinou o arquivamento do Oficio S/23, de 1974, do Prefeito de Caxias do Sul,
solicitando autorização do Senado Federal para que aquele Municl·
pio contratasse operação de empréstimo externo, uma vez que, até a
presente data, não foi completada a documentação necessária à
tramitação da matéria.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.

elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1976
Acrescenta o seaulnte par,arafo único ao artlao 36 da Lei
n• 3.807, de 16 de aaosto de 1960 (Lei Oraânlca da Previ·
dêncla Social).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescentc·se ao artigo 36 da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960, o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. lndcpende de perlodo de carência a
concessão de pensão aos dependentes do !cgurado que falecer,
acometido de mal súbito, ou cm virtude de complicações pós·
opciatórias, ou, ainda, cm decorrência de suic(dio."
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições cm contrârio.
Justlficaçio
Exige, atualmcnte, a Lei Orgânica da Previdência Social uma
carência de 12 (doze) meses, para concessão de pensão aos dcpcnden·
tes do segurado do INPS, consoante dispõe o artigo 36 do citado
diploma legal.
Entretanto, é comum ocorrer que o segurado, com apenas ai·
guns meses de filiação no INPS, vir a falecer acometido de mal súbi·
to, ou após intervenção cirúrgica urgente, ou, mesmo, suicidar..sc,
deixando a família à mingua de qualquer pensão por parte do INPS.
E é justamente para minimizar os efeitos que a perda dos venci·
mentes auferidos pelo segurado falecidd; nas circunstâncias acima,
ocasionam ao ·orçamento familiar, o objctivo prec(puo da presente
propositura.
Pois, a aprdvução desta medida possibilitará aos dependentes
do segurado falecido, a percepção da pensão instituida pela Lei Or·
gânica da Previdência Social, ainda que este .não tenha realizado 12
(doze) contribuições mensais.
Por outro lado, a proposição ora apresentada não esbarra no
principio constitucional consubstanciado no parágrafo único do art.
165 da Lei Maior de 1969, porquanto não trata de criação de benefl·
cio, posto que já existente (art. 36 da Lei n• 3.807 /60), nem de
qualquer majoração desse benefício, uma vez que não cuida de ai·
teração do art. 37 da Lei Orgânica da Previdência Social, o qunl
estabelece o quantum das pensões, c muito menos de extensão do
benefício, visto que os beneficiários das pensões continuarão a ser
aqueles indicados pela própria Lei n• 3,807 f60 (LOPS), razilo pela
qunl deixa-se de indicar a fonte de custeio total, por desnecessária.
Isto posto, submetemos a presente propositura à douta consideração das Comissões que serão chamadas a opinar sobre o assun·
to, solicitando o beneplácito dos ilustres membros do Congresso Nacional, para a sua ~provação.
Saiu das Sessões, em 2 de nbril de 1976,- Orestes Quércla.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social
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-Só"Art. 6• São Poderes da União, independentes e hnr·
mônicos, o Legislativo, o Executivo c o Judiciário."

CAPITULO X
DaPensio
Art. 36. A pensão garantirA nos dependentes do segurado, npo·
sentado ou não, que falecer, após haver realizado 12 (doze) contribui·
ções mensais, uma importância calculada na forma do nrt. 37.
• • • • • •• • •• ••• •• •• •• • •• ••• '00' •• ' •••• '' ••••• ' •••••••• ' •• ' •••

(À.r Comissões de Constituição e Justiça, de Legislarão
Social e de Finanças. I
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será
publicado e distribufdo às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·
Secretário.

Silo lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 79, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeremos n
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
ontem pelo Senador Magalhães Pinto, Presidente do Senado
Federal, na solenidade de entrega de condecorações em comemora·
ção dos 168 anos do Superior Tribunal Militar, realizada nesta
capital.
Sala das Sessões, em 2 de abril de 1976. - Lourlval BaptistaRuy Santos- Henrique de La Rocque.
REQUERIMENTO N• 80, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernes·
to Geisel, no almoço realizado, no dia 31 de março último, no Regi·
menta Floriano, no Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 2 de abril de 1976. - Lourlval Baptista RuySantos.
REQUERIMENTO N• 81, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado
pelo Senhor Ministro do Exi:rcito, General Sylvio Coelho da Frota,
quando da realização do almoço com a presença do Excelentfssimo
Senhor Presidente da República, no Regimento Florinno, no dia 31
de março, no Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 2 de abril de 1976. - Lourlval Baptista RuySantos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Os requerimentos
lidos serão publicados e submetidos no exame da Comissão Diretorn.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra no nobre Senador Franco Montara, que
falarti como Líder, em nome do Movimento Democrático Brasileiro.

,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Lrder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsi·
dente, Srs. Senadores:
Em nome do Movimento Democrático Brasileiro venho
transmitir ao Senado c à Nação o protesto veemente do nosso Pnr·
tido contra o ato de violência que ucubn de ser praticado contra o
ilustre Deputado Lysüneus Mnciel, eleito pela Guanabara em cansa·
grudara votução do nosso povo.
Ao comunicur o futo, Sr. Presidente, quero ler, pura marcar n
violência e a gruvidude do utentndo perpetrado, alguns artigos da Lei
Básicu do Brasil.
"Arl. I• § I• Todo o poder emunu do povo e em seu
nome é exercido,"

Nilo leio na fntcgra, mas enuncio que no tfiulo "Dn Declaração
de Direitos" se assegura no cidadão brasileiro o direito de muni·
festação de opinião, o de se filiar a um partido poUtico, o de exercer n
vida pública e o de criticar o Governo, com as únicas limitações im·
postas nn ConstituiÇão e nas leis .
Q'ual o crime praticado por Lysâneas Maciel? Hã suspeita de
crime? Há acusação de crime? Num pafs juridicamente organizado,
hã divisão de poderes! Quem julga o cidadão é o Poder Judiciário! O
Código Penal, as leis existentes, inclusive a Lei de Segurança
Nacional, definem os delitos, estabelecem as penas!
Esta violência, Sr. Presidente, tem uma significação mais séria e
mais grave, que é preciso reter c acentuar, cm virtude da repetição e
da reiteração desses atas, que não se fazem impunemente. A vftimn
não se chama Lysüneas Maciel - a vitima chama-se Nação brnsi·
!eira, porque sua estrutura está fixada neste documentário básico da
Nação! Dir-se·á: mas, há uma lei de exceção, qu.e concede poderes
excepcionais e que é necessário usar, porque a Justiça nunca iria
tomar uma decisão dessa violéncin.
Ora, se crime houve, se ocorreu violação de alguma norma legal,
ninguém tem o direito de jogar, sobre o Poder Judiciário de nossa
terra, a pecha de não cumpridor dos seus deveres! Porque o cumpridor da lei, o aplicador das penalidades, i: o Poder Judiciário, e se
não houve crime e violação da lei penal, então o ato apresenta uma
·arbitrariedade que não pode deixar de ser denunciada!
Descrer da possibilidade do Poder Judiciário - versão que
corre hoje, e é repetida com freqUência- representa, Si. Presidente,
Srs. Senadores, uma grave injúria, isto sim, a um ·.dos Poderes da Rc·
pública! Os juízes do Brasil não têm idoneidade, capacidade,
coragem, espirita cívico, compreensão dos deveres que lhes impõe a
lei, para julgar e punir os culpados?
Tudo isto, Sr. Presidente, é grave e é triste, porque, com o retro·
cesso político que tais atas significam, há também uma decorrência
da maior gravidade para o nosso desenvolvimento social e
cconômico!
Foi o próprio Presidente dn República quem, na mensagem
enviada a este Congresso, declarou que o desenvolvimento poUtico,
econômico c social são solidários! Sempre que há um retrocesso paU·
tico, segue-se um retrocesso econômico e um retrocesso social.
Quando, Sr. Presidente c Srs. Senadores, assistimos, nn proble·
mâtica brasileira, que se agrava do ponto de vista cconômico c
social, a uma série de medidas contraditórias que demonstram a di fi·
culdude e a gravidade do momento, é preciso ter presente que tudo
isto é conseqUência de uma estrutura geral. A organização jurfdica
de um pais não é tese literária ou científica de alguns especialistas organização jurfdicn significa a in'strumentnção para todo o
desenvolvimento. Na medida cm que um pafs concentra poderes,
atribuições, centraliza o poder de decisão ele se ~iminui, ele perde nn
capacidade de resolver os seus próprios problemas! Recentemente,
um dos ilustres Senadores desta Casa, o Prof. Gilvan Rocha, de·
monstra va, com base em dados tirados da Ciência Biológica, que é o
próprio organismo que deve ser sadio e depender das suas próprias
forças, e não de um único centro que determine, dirija e subordine,
de forma total, todos os seus membros. Essa orgnnicidnde significa
divisão de poderes, distribuição de atribuições, participação ·de toda
a comunidade nus soluções que lhe dizem respeito. Mas, se elimi·
namos c desrespeitamos a autonomia dos Municfpios c dos Estados,
desprezamos u competência própria das organizações de classe, de
empregudos ou de empregadores, que são órgãos de Direito Público,
criados pela Constituição, definidos e defendidos em organismos e
documentos internacionais, se eliminamos todos esses órgãos, que
têm capucidude pura decidir, orientar e influir nas decisões
nacionais, e concentramos essa tarefa nus mãos de uns poucos c dos
burocratas que estão ao ludo de quem centraliza o poder, fazemos
todo o desenvolvimento do Pufs depender de decisões que podem ser
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bem intencionadas, mas que correm o risco de atender muito mais
nos interesses poderosos, que se fazem presentes, do que ao interesse
nacional da própria comunidade,
~ porque a comunidade econômica do Brasil não tem sido
ouvida, que os erros se praticam c se multiplicam! ~porque a comu·
nidade dos trabalhadores c a Justiça do Trabalho nilo têm sido ou·
vidas, que se estabelece uma legislação, cuja conseqUência, é da
maior gravidade, reconhecido pelo Sr. Ministro do Trabalho, no seu
depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
salários, na Cilmnrn dos Deputados! ~ incgâvel, reconheceu S. Ex•,
a perda do poder aquisitivo do salário minimo. E é evidente, repete,
com a sua autoridade, que o salário mínimo é insuficiente para sntis·
fazer as necessidades essenciais de um trabalhador c sua família. E,
entretanto, 62% da população brasileira cstâ no nível abaixo deste
salário.
Aumentou, nos últimos anos, a produção industrial cm mais de
100%! A produção ngricoln; o sctor de serviços, tudo subiu, mas o
salário caiu! Por quê? Porque a comunidade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estú manietada na sua possibilidade de agir c de influir c
de fazer presente as suas reivindicações, do pontp de vista
cconõmico, social e cultural! Está ai o caos em que se trànsformou o
Ensino Superior cm nossa terra, com Faculdades que se multiplicam
quantitativamente, mas. com grave prcjuizo para a qualidade da
cducáção, denunciado pelos professores c reitores de Universidades
que se reuniram cm Brasilia! ~ a conseqUência da falta de atividnde
das próprias organizações!
1:: preciso que n Nação brasileira falei Esta centralização que
nos ameaça levou à ruína um pais de maior cultura c civilização, a
'Alemanha, onde a concentração chegou a tal ponto que se trans·
formou cm slogan: "Não pense, porque o Chefe pensará por ti".
1:: necessário, Sr. Presidente, que, no Brasil, todos possam
pensar! Que o Parlamento, que o Senado, que a Câmara dos Depu·
tados, que as organizações que integram a comunidade tenham rcs·
pcitados seus direitos fundamentais!
1:: por isso que, neste momento, trazemos ao Senado o protesto
veemente contra mais urna cassação de mandato de homem que rcce·
beu do povo o direito e o poder de representâ·lo numa Casa do Con·
gresso Nacional! E sem processo, sem direito de defesa, com
violação da Declaração Universal dos Direitos do Homem! Por que
isso, Sr. Presidente?
1:: preciso refletir sobre a gravidade dos problemas c apontar
outros caminhos para nossa tcna. Foi pensando nisso que a Dircção
Nacional do Movimento Dcmocrâtico Brasileiro convocou, para a
próxima quarta-feira, uma reunião do seu Dirctório Nacional, c
convidou, para essa reunião, todos os Presidentes dos Dirctórios
Regionais, para análise da situação politica do Pais c da atitude a ser
tomada pelo MDB face à cassação de mandatos parlamentares c da
suspensão de direitos poUticos.
O MDB vai procurar, Sr, Presidente c Srs. Senadores, fazer
uma análise em profundidade - triste, mas com espírito público apontando os erros que estão decorrendo d!) modelo económico, so·
cialc politico adotado, que, se não vem do povo, das raizes popula·
res que estão na base do Pais, é muito influenciado pela cópia de
modelos estrangeiros.
Queremos copiar, no Brasil, o que se passa na Europa ou '11ns
Estados Unidos! Damos à industrializaçilo de bens supérfluos um
auxilio extraordinário, c negamos prioridade àquele sctor que é a
base do nosso desenvolvimento, a agricultura, capaz de produzir
bens úteis, porque alimentos necessários ao Brasil c ao mundo I 1::
preciso rever o modelo de desenvolvimento brasileiro! ~ prcc!so re·
ver o nosso probiema de tecnologia, hoje quase toda importada!
Do total de recursos que o mundo aplica em pesquisa cientifica
e tecnológica, 98% se fazem nos pulses industrializados da Europa ou
dos Estados Unidos, c apenas 2% nu totalidade dos palses da Aml:ri·
cu Latina, Ásia e África. Isso signincu que pensamos pela cabeça dos
outros, empregumos tecnologia eluborada fora daqui, e atendendo n
interesses que nem sempre suo os nosso!

Nilo pretendemos ser os detentores únicos dessa verdade. O
Governo, ainda há dois dias, lançou um programa tecnológico. Mas,
lançar programus, nós sabemos que é algo que já está até ameaçado
de desmoralização.
preciso que dinamizemos esse sctor, que
apontemos que esse é o caminho que deve ser seguido, recebendo to·
das as prioridades.
Esta análise, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será feita cm
profundidade pelo Movimento Democrático Brasileiro, que publi·

e

cnrá, em seguida, um documento, marcadamcntc positivo,
denunciando os abusos, sem dúvida, mas indicando, acima de tudo,

os caminhos que a consciência brasil~ira sente serem necessários
pura levar o Brasil a esse desenvolvimento que todos nós desejamos:
desenvolvimento com democracia, porque o povo brasileiro não é
inferior a outras nações, que conseguem desenvolver-se, manter c
intensificar o seu desenvolvimento num regime democrático!
Vamos nesse documento, Sr. Presidente, examinar as linhas mcs·
tras de um desenvolvimento com democracia, com independência c
com justiça social! E até lá, para marcar a importância desse
documento c a gravidade do problema diante do qual nos
encontramos, com essas cassações sucessivas, o MDB resolveu que
nenhum dos seus membros, até a próxima quarta-feira, quando o
Dirctório Nacional falará por todos, abordará o aspecto politico,
triste c trágico dessas cassações.
Assim agindo, o Movimento Democrático Brasileiro está certo
de que cumpre o seu dever para com o Pais e, principalmente, para
com o futuro de nossa terra e o bem-estar de nossos Olhos. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Pctrônio Portclla, que falará como Líder.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI. Como Lldcr,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não sei bem a que vou responder, se a um
protesto, ou à uma catilinária, que cu não digo improvisada, porque
mera repetição de chavões e de lugares-comuns, que, desgraçadamente, vem marcando os pronunciamentos da Minoria nesta Casa, à
frente, seu Llder.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas são verdadeiros, o
grave í: isso!
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- A verdade
é bem outra, ela, atê aqui, se embuçou, nessa catilinâria.

c

Sr. Presidente, cm meio a assuntos da Federação, de justiça, de
tecnologia, de autonomia de municlpios, numa verdadeira salada
mistà, S. Ex• escondeu um protesto, talvez um envergonhado
'protesto por uma cassação, que ontem se verificou, com fundamento
em fntos notórios.

Vivemos sob uma Constituição que abriga em seu seio o Ato
Institucional n• 5, destinado a garantir o regime contra os que
pretendam contestá-lo por todas as formas de violência.
Os Poderes se entendem. O Governo tenta realizar o bem
comum, em meio a um mundo desfalecido por força de todas as
crises. O Pais persegue a meta do desenvolvimento integral, pura que
possamos, finalmente, alcançar a paz almejada por todos os
brasileiros.
Não vou entrar em observações a respeito de chavões aqui uma
vez mais repetidos. Quero, simplesmente, dizer da minha estranheza.
Imaginei que ouvisse, hoje, da Liderança da MiMria, um protesto
contra as injúrias, as difamações c as calúnias ontem assacadas
contra o Poder Legislativo, exutamentc por aquele que já se
imaginava cassado. Fomos chamados, todos nós, inclusive a
Minoria, Sr, Presidente - permita-me a expressão - de farsantes.
Vivemos a licitar uma fraude ou mais precisamente, uma farsa, na
expressão do ex-Deputado. Ele mostrou, de corpo inteiro, o sentido
da sua atuuçilo politico-parlamentar. Isto só bastaria para isentar a

-52Oposição do doloroso dever de protestar •cm nenhuma convicção,
porque absolutamente convencida é de que o politico ontem cassado
não servia no seu Partido, nem à Democracia.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo apoiadól
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - O não
apoiado é formal, porque duvido que S. Ex• viesse, desta tribuna,
abonar a doutrina politica esposada pelo ex-Deputado Lysâneas Ma·
ciel. O que demonstra, Sr. Presidente, que o Governo da República,
ou mais precisamente o Presidente da República, no uso do AI·S não
persegue a Oposição, antes deseja que ela exerça, na plenitude, os
deveres pollticos, os deveres para com n Nação. Mas não pode ficar
inerme, parado, estático, diante de fatos absolutamente evidentes
que atentam contra a segurança do Estado. Quem mais, até hoje,
atacou o MDB como Partido politico foi exntnmentc o Deputado
ontem cassado.
Sr. Presidente, não quero falar sobre uma conduta parlamentar
lnmcntâvel, senilo, rapidamente, pretendendo simpleSUtcntc afirmar
que a Nação cstã em paz. O regime constitucional funcionando com
a independência dos Poderes, c, sobretudo, com as garantias francas
de liberdade para a Oposição. O ato de ontem é um ato excepcional
contra uma excepcionalidade no mundo poiUico, porque o
Deputado cassado era um corpo estranho, desafeiçoado da
disciplina partidâria c dcsafcto da própria conduta partidãria, vale
dizer, do MDB, cm algo que precisava ser expelido, para assegurar
não só a paz interna no seu partido, como o constante
aperfeiçoamento das prâticas democráticas. O ex-deputado foi
alguêm que fazia provocação diariamente, no Congresso c fora dele,
onde quer que se encontrasse, feria, investia, lançava toda a sorte de
agravos inclusive contra o Presidente do seu Partido. Temos
documento comprobatório desta nossa assertiva.
Não é, por conseguinte, concebível, imaginãvcl, que, com todo
o furor, com toda a fúria, venha dizer o que não pensa o ilustre Udcr
da Minoria.
S. Ex• é bem a expressão do antiLysãncas, na medida em que é
veemente, decidido e dcstemcroso no combate ao Governo - c
ainda hâ pouco deu demonstração, da tribuna - mas, sempre e
invariavelmente, dentro da Lei,
Sr. Presidente, vivemos sob o regime da legalidade. Hã de fato,
instrumento excepcional para as excepcionalidades e, entre estas, se
inclui o caso Lysdneas Macicl. Não quero, nesta oportunidade, por
dever de homem público c pela atitude humana que sempre nutro
para com os vencidos, não quero aqui entrar no exame da
personalidade, que eu respeito. Quero simplesmente cingir-me à
conduta de homem público daquele antigo parlamentar, para dizer
que não era afeiçoado às normas c às práticas democráticas, as que
estabelecem o bom convívio entre Oposição c Governo, aquelas boas
práticas que asseguram o aperfeiçoamento da dinâmica democrática,
Com estes esclarecimentos, c porque entendo que o notório não
deve ser discutido, não tenho muito n responder no ilustre Líder da
Minoria.
O auc S. Ex• proclamou foi mais cm razão de um pretenso
dever moral de dar um sim n alguém que vivia n dar nio ao seu
Partido. A notoriedade de uma conduta marcada por desafios c
contestação levou o Chefe do Governo n cassar-lhe o mandato cujo
exercício era nocivo ao regime c contrário nos postulados
democrà!Jcos. (Muito bem! Palmas. O orador 1: cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Sarney. (Pausa,)
O Sr. José Samey- Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - S. Ex• desiste da
palavra.

Concedo n palavra no nobre Senador Luiz Cuvnlcnntc.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente: Advertido, pelo eminente L!dcr Pctrónio
Portella, de que devemos propiciar à Oposição n maior oportunidade
de pronunciamentos nesta tarde, c cm sendo o meu discurso inteira·
mente upolítico, visto que procuraria fazer uma apreciação do
Boletim do Banco Central do Brasil, do mês de fevereiro, no que diz
respeito' Ílos números relativos à exportação de nossos produtos,
detalhando, tanto quanto possível, produto por produto, desisto da
palavra, inscrito que já estou para segunda-feira, ocasião cm que
pronunciarei meu pretendido discurso.
O SR. PREsiDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ota ir Bcckcr.
O SR. OTAIR BECKER (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Estado de Santa Catarina é pródigo de riquezas naturais, que
sequer silo ainda conhecidas c dimensionadas cm sua totalidade.
Recentemente, velho prospector c garimpeiro italiano, Sr. Atílio
Ccrezeto, fez sensacional descoberta no Município de Corupâ, que
alcançou larga repercussão no Estado c obteve amplo noticiário da
Imprensa nacional, inclusive por parte da televisão.
Refiro-me à descoberta, na Cordilhci~a do Garrafão, naquela
cidade, de seis vulcões extintos, local onde afirma existir abundante
riqueza mineral, inclusive de tório c urânio.
A descoberta de Atílio Cerczeto e Max João Rudolf Koler, seu
companheiro de pesquisas, foi confirmada pelo Professor Augusto
Sflvio Prodohl, estudioso de Mineralogia c Geologia.
Corupá, próximo de Jarnguá do Sul, é uma região de
excepcional beleza natural, que ainda conserva uma opulência de
flora a cada dia mais escassa em nosso País. Constitui, por essas c
outras razoes, uma ârca onde se poderá desenvolver intensamente a
atividade turística. A descoberta dos seis vulcões extintos na Cordilheira do Garrafão aumenta essas possibilidades, conforme se
tornou patente com a divulgação da notícia, num país desprovido de
vulcões como o nosso,
Sr. Presidente, o objetivo maior destas considerações é apelar
para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM,
no sentido de enviar técnico categorizado que examine, ln loco, as
possibilidades da existência das riquezas minerais naquela região
catariilcnsc, especialmente no tocante no tório c urânio. Não faz
muito tempo, elementos da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais realizaram trabalho de pesquisa mineral cm Santa
Catarina, inclusive visando à descoberta de urânio e tório, face a
indícios de sua existência no Estado. Nccessârio me parece, assim,
que o Ministro das Minas e Energia, através da CPRM, determine o
envio de pessoal especializado que, com os instrumentos necessários,
examinem a descoberta feita, cm Corupâ, por um homem de vasta
experiência c confirmada pelo Professor Prodohl. Tanto para apura·
ção de fatos tilo importantes, como para o seu necessário
dimensionamento, na hipótese - em que creio - de se confirmar o
que foi noticiado, copiosamente, pela Imprensa brasileira.
Não há dúvidas quanto à existência ,de riquezas minerais na
região, Urge, agora, esclarecer devidamente o assunto, o que
compete à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. E esta
investigação deve ser feita com urgência, dada a possibilidade de lá
existirem urânio c tório em quantidades apreciáveis. (Muito bem!)
Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomnrd- José: Esteves- José Lindoso- Henrique de
Ln Rocque - José Sarncy - Fausto Castelo-Branco - Virgílio
Távora - Wilson Gonçalves - Jcssé Freire- Domício Oondim Arnon de Mello - Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha - Eurico Rezendc - João Cnlmon - Amaral Peixoto Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Dunton Jobim Nelson Carneiro - Gustavo Cnpancmn - Benedito Ferreira Mendes Cunalc- Accioly Filho- Paulo Brossnrd- Tarso Outra.
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-53O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Não há mais orado·
rcs inscritos.
Sobre n mesa, projeto que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
Blido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 65, DE 1976
"Acrescenta. parágrafo 3• ao artiGo 11 da Lei n• 4.737, de
IS de julho de 1965, que Institui o Código Eleitoral."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo li da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965,Código Eleitoral- fica acrescentado do seguinte Parágrafo Terceiro:
§ 3• Não incidirá multa sobre o eleitor faltoso que requerer transferência de inscrição eleitoral para outra Zona ou
Circunscrição, bem como o que requerer título de eleitor fora
de prazo.

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
Justificaçio
O voto, encarado não apenas como direito, mas como dever cívico da cidadania, deve ser encorajado, porque o seu exercício ~
fundamental ao regime democrático - representativo. Assim, necessárias sanções legais - prevista u pecuniária cm nossa sistemática
eleitoral- a fim de alertar o cidadão maior de dezoito anos sobre os
deveres do alistamento e do voto.
Mas "a verdadeira igualdade consiste em se tratar desigualmente os desiguais". Por isso mesmo a comi nação legal deve atender à
situação peculiarfssima do infrator, que por vezes tem a própria
responsabilidade dirimida por impedimentos resultantes de condições de fato. Ninguém ignora as dificuldades do rurícola brasileiro,
principalmente em Estados de vasta extensão c minguados transportes, como ocorre na Amazônia Legal, para atender às obrigações do
alistamento e do voto, quando não ~ acudido pela "condução polfti·
ca e o alimento garantido", como assinala o nobre Senador José
Lindoso, ao justificar o Projeto de Lei n• 207, de 1975.
Vale ressaltar, ainda, o intenso movimento populacional que
atravessa o País, cobrindo cerca de 50% do seu solo, onde uma
ponderável parcela obreira tem problemas dessa natureza com o serviço eleitoral.
De outro lado, aconselha a que haja maior comedimento nas
punições, o amplo elenco de vedações não pecuniárias no eleitor sem
n prova de estar nlistado ou sem a ·comprovação que pagou a multa
ou se justificou plenamente, configurado no§ I• do art. 7• do Código
Eleitoral, que diz:
"Art. 7' .. , ..... , , .... , ....... , ...... , ........ .
§I• .......................................... .
nilo poderá o eleitor:
'
I - inscrever-se cm concurso ou prova para cargo ou
função pública, investir-se 'ou empossar-se neles;
li - receber vencimentos, remuneração, salário ou
proventos de função ou emprego público, autárquico ou
pnrncstutal, bem como fundnções governamentais, empresas,
institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou'
subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mós subseqUente
ao dn eleição;
III-participar de concorrôncia pública ou administrati·
va da União, dos Estudos, dos Territórios, do Distrito
Fcdcrnl ou dos Municípios, ou dns respectivas autarquias;
IV -obter emprí:stimos nus autarquias, sociedades de
economia mistu, cuix.us cconômicus fcdcrnis ou estuduuis, nos

institutos c caixns de previdência social, bem como em qunlquor estabelecimento de crí:dito muntido pelo governo, ou de

cuja administração este participe, e com essas entidades
celebrar contratos;
V- obter passaporte ou carteira de identidade;
VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino
onciul ou fiscalizado pelo governo;
VIl- praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou Imposto de Renda."
Daí a liberalidade do art. ro da citada lei, confiando ao Juiz o
arbítrio da Justificação, bem assim no § I• do art. li, ampla
liberdade quanto à dosimctria penal: de um a três salários mínimos a
multa, à discrcçi!o do magistrado, no caso dos artigos 7• e B•
O alistamento fora do prazo nem sempre depende da vontade
do alistando: por vezes ele só se alfabetizou depois dos dczenove
anos e, assim, ao alistar-se; cumprida aquela condição, será multado
(art. B•). Outras vezes, a dificuldade de transporte, a carência de
fotógrafo, para a instrumentação do requerimento, impossibilitam a
inscrição eleitoral em tempo útil, apesar dos melhores intuitos do
alistando.
Não raro requeira o eleitor sua transferência de Zona ou
Circunscrição Eleitoral, antes do pleito, enquanto o processamento
só se ultima depois da eleição realizada.
Daí porque propomos no presente projeto, a supressão da multa
nos dois casos citados, a fim de que o eleitor, sem a atual pena
pecuniária, tenha título liberado e possa exercitar de todos os
direitos previstos na nossa legislação.
Sala das Sessões, cm 2 de abril de 1976. -ltalivlo Coelho.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 4.737, DE IS DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral
Art. li. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se se
encontrar fora de sua Zona e necessitar documento de quitação com
a Justiça Eleitoral, poderá cfetuar o pagamento perante o Juízo da
Zona cm que estiver.
§ I• A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o
eleitor quiser aguardar que o Juiz da Zona cm que se encontrar
solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo da inscrição.
§ 2• Em qualquer das hipóteses, cfetuado o pagamento
através de selos federais, inutilizados no próprio requerimento, o
Juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da Zona de inscrição
e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto será
publicado e remetido às Comissões competentes,
Presentes, na Casa, 57 Srs. Senadores. Hã número regimental
para a votação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 42, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Presidente da República, General Ernesto Gdscl, pronunciado por ocasião do encontro com os líderes da ARENA do
Oeste do Parunlt, e publicado no Jornal do Brasil cm 20 de
março de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o uprovum queiram permanecer
scntudos. (Pausa.)
Está aprovudo.
Será feita u trunscriçno solicitudu.

-54DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA. GENERAL ERNESTO GEISEL. PRONUNCIADO
POR OCASiifO DO ENCONTRO QUE MA/V TEVE COM
OS LIDERES DA tiRENA DO OESTE DO-PARANÁ, E
PUBLICADO NO JORNAL DO BRASIL EM 20 DE
MARÇO DE 1976, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO
REQUERIMENTO NP 42/76, DE AUTORIA DO SENA·
DOR VASCONCELOS TORRES
.

Discurso de Gelsel
"Vim hoje aqui conviver com os seQhores nesta terra por algumas horas. A motivação formal desta minha vinda se refere a três
eventos que hoje aqui se realizam. Em primeiro lugar, o início oficial
da safra da produção de soja. Em segundo lugar, a inauguração de
um empreendimento relacionado com 3; eletrificação rural. Em
terceiro lugar, a distribuiçã9.dc cerca de 3 mil títulos de propriedades
u agricultores. Os três fatos, os três eventos, se sintonizam. No seu
simbolismo, rcprcsentanpum extraordinário alcance. o início de
uma safra sempre é motivo de regozijo e de satisfação; ê o prêmio
que a nutureza proporciona para quem ~em trabalho rudimento o
solo, a terra que lhe pertence. 1:: a recompensa, como disse, de um
trabalho feito com suor, com dificuldade, enfrentando intempéries.
t pois, e sempre foi assim através da História, um aconiecimento de
extraordirnlria significação e representação e que sempre se comemorã'coin- gránde alegria. O segundo, a eletrificação rural, i: também de
um extraordinário valor; além da significação que tem no sentido
associativo, representa um extraord.inário avanço porque permite ao
homem rural usar dos beneficias da energia eli:trica. E, finalmente, a
distribuição de títulos de propriedade tem uma significação
extraordinária, sobretudo nesta terra do Paraná, que viveu anos e

anos de luta, lutas ferozes, lutas com vítimas, em torno do problema
da propriedade do solo. Acho, assim, altamente justificada a minha
vinda a esta região para, junto com vocês, participar desses três
acontecimentos. No que se refere propriamente à produção,
dispenso-me de reproduzir as palavras proferidas pelo Ministro
Paulinelli. O Brasil precisa produzir mais e precisa produzir melhor;
o Bmsiltem na sua zona rural, na agricultura e na pecuúriu, a base de
sua expressão econõmica - vale dizer o seu desenvolvimento nesse
se to r, com rcncxo cm tudo o que mais hú na vida nacional.
Nós temos que desenvolver a nossa pecuária e a nossa agricultura; temos que crescer em quantidade e em qualidade. Temos
extraordinárias condições para isso. Em primeiro lugar, uma base
física imensa. O Brasil tem S milhões e meio de quilõmetros
quadrados c apenas uma pequena parcela dessa área está hoje
realmente aproveituda. Temos, por outro lado, 110 milhões de
brasileiros que precisam comer, que precisam se vestir, que precisam
educar sua mocidade, que precisam cuidar da saúde, que precisam
ter escola. E nós só podemos ter tudo isso se produzirmos. Esse
fabuloso mercado interno de 110 milhões de consumidores é a maior
pujança que o Brasil tem e que vem lhe assegurar um futuro
promissor. Poucos são os puises do mundo que no seu interior
dispõem de um mercado deste valor. Falta-nos, contudo, um nível
muis elevado. ~ preciso que esta população tenha melhor remuncraçilo, tenha melhores condições de trubnlho pura que ganhe mais e,
ganhando mais, possu em melhores condições satisfazer as suas
necessidades. M:•s esse ganho 11 muis, nós só podemos conseguir não
com pttternulismo ou demagogia, mas sim pelo trabalho - pelo
trubalho produtivo, útil, proveitoso e que, pela sua multiplicação, irá
multiplicar os recursos de que nós podemos dispor. Estou muito
satisfeito por ter vindo aqui porque vejo que estas idéias, estes
pcnsumenlos que ~1cubo de desenvolver, uqui se concretizum em
larga escalu. ~ um pouco luborioso, que transformou esta terra
virgem. lhe deu produtividade e está criando riquezas. A minha
vindtt aqui, ulém du significaçào dada por estes três ates a que me
referi, tem paru mim um valor aindu maior, que é a oportunidude de

estarmos juntos, a oportunidade de conhecê-los, a oportunidade de
que vocês também me conheçam e aos meus Ministros,' e assim
estabelecermos um vínculo ,mais íntimo, entre povo e Governo, fator
essencial para que o nosso trabalho - o de vocês c o meu - tenham
o melhor rendimento no interesse de nosso grande País. Muito
obrigado."
o·s.~·

PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n• 43, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do discurso do
Ministro da Justiça, Armando Falcão, pronunciado por
ocasião da formatura dos bacharelandos em Direito das
Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado,
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO DO SR. MINISTRO DA JUSTIÇA, AR·
MANDO FALCifO, PRONUNCIADO POR OC.ASiifO DA
FORMATURA DOS BACHARELANDOS EM DIREITO
DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS DE
SÃ O PAULO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 43/76, DE AUTORIA DO SENADOR
VASCONCELOS TORRES

"Acreditai, Senhores, que estou realmente feliz pelo convite
para servir de paraninfo, nesta significativa hora das vossas existências. Para vós, o estudo e a formação profissional são outras tantas
partes de uma vida já dedicada ao trabalho. O vosso julgamento, por
isso mesmo, é suficientemente amadurecido para niio me atribuir
virtudes que não tenho ou saber que nilo possuo. Simples Bacharel
em Direito, dediquei-me desde a mocidade à Administração e à Politica, procurando servir à causa pública com lealdade e perseverança.
Ministro do Governo do Presidente Ernesto Geisel, suponho que quisestes, ao escolher-me, manifestar a vossa connança em que a Revolução permanecerá fiel às raizes da nacionalidade, que estão impregnadas do sentimento de legalidade. Não a legalidade passiva, a legalidade débil e dúbia, que serve de caminho para a morte das instituições democráticas; mas a legalidade viva, operante c salvadora, que
proporciona legítimas franquias ao cidadilo e arma o Estado nu defesa da filosona de vida que ê o cerne da nossa formação histórica.
"Esse sentimento legalista foi uma das inspirações profundas do
Movimento de' 64. Civis e militares unidos, o Congresso Nucional
mobilizado, homens e mulheres nos lares e nas ruas reagiram contra
a anarquia e impuseram o restabelecimento da ordem jurídica, subvertida de cima para baixo. Os que assim expressavam um consenso
nacional nào se inclinavam, então, como nilo o fazem hoje, à estagnuçilo polfticu ou social. Queriam e querem o aprimoramento constante du estrutura do Estudo, sem prejuízo da estabilidade e da segurança do Regime. Nil·o serú essa uma situação simplesmente imposta
pcltt força. Decorrerá, na verdttde, de um ordenamento jurldico
geral, que viacula o próprio Estudo e lhe restringe a uçilo em diferentes esferas, sem tolhé-lo, contudo, no desempenho do dever de
preservtlr, ucimu de toda contingência, a paz e a tranqUilidade da
Nuçào. fruto, nos seus conceitos básicos, de uma civilizuçilo u que
pertencemos c que tem nu éticu cristã o roteiro que não se altera nem
substitui.

e

"Sabeis que os valores que unimum u nossa ordem e u sua
própria existéncia material são hoje alvo permanente de atuque e de
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-55contestação. Fenômeno universal, será sinal, nu essência, mais de
uma crise de civilização do que de regimes poUticos. O desprezo do
espiritual,. o menoscabo do sobrenatural talvez respondem 'Jlelo
drama de inquietação c de insatisfação do homem do século vinte.
Mercê de Deus, entretanto, o mundo acabará por encontrar, em
patamar elevado, nova fase de florescimento e de equiUbrio, resti·
tu indo à Humanidade a esperança eu fé: comprometidas.

i

'

"Enquanto isso não acontece, é: dever, nem sempre entendido,
dos que deti:m u responsabilidade de governo, assegurar, com as
mudanças necessárias, a preservação de principias que estão associados à natureza mesma do homem e de que os tempos já provaram
a valia e u constância. Será compreensivel dar-lhes novas formas de
expressão; mas não desfigurá-los e ati: destrui-los. Não é: fácil tarefa
essa de saber, cm épocas como n que vivemos, o que impoi'ta conser~
vur e o que se deva mudar.
"Esta u missão que a Revolução vem procurando cumprir, com
lucidez e pertinácia. Em poucas fases da vida do Pais u sua estrutura
económica eu posição e o equilibrio de seus grupos sociais passaram
por mudanças tão pro'fundas e de maior significação. O Brasil, em
pouco mais de um decênio, tornou-se bem diferente na diversificação
e no vulto de suas utividades produtivas, na extensão e complexidade
de sua economia. 1:: simples justiça dizer que esta geração faz a sua
parte em prosseguimento ao labor das que a precederam. Nossa
História começou mesmo cm 1500. Dai se segue uma linha de extra·
ordinária continuidade, em que a consciência de valores próprios e
de uma individualidade nacional desperta cedo e se vai acentuando
com o tempo, e em que us lutas de cada época e as dificuldades emergentes são enfrentadas segundo o gi:nio peculiar de nosso povo.
"A Revolução de 641: momento significativo dessa tomada de
posição nacional. Estava em curso, vindo dos fins da Primeira
Guerra Mundial, um processo de transformação da sociedade brasi·
loira. A 31 de Março, ele adquiriu o sentido de umá busca consciente
de objetivos nacionais, entrevistos e enunciado com nitidez crescente. Não renega à Revolução o nosso passado histórico. Nada
podemos ignorar de nossa formação. Mas se imprime àquele pro·
cesso o caráter de uma decantação, que se quer ordenada, do que
deva ser mudado e de uma reconstrução nacional, nu base de maior
justiça social. A esta altura da ução revolucionária, quando tanto ter·
rena já foi conquistado, não terá sentido o debate sobre u precedência do desenvolvimento econômico sobre o social. Sem este, terá
aquele o seu surto truncado e não se atingirá o objetivo último, que i:
o du construção de uma sociedade aberta, em que os homens desfru·
tem de bcm-estar e de se~urunçu.

.,"

li

.;
~I
ii
'I
I

"Pura isso, i: necessária a colaboração do jurista. Diria que,
depois de ter sofrido tanta negação, nenhuma falta se fuz maior, no
Brasil, do que u de bons bacharéis em direito. Bacharéis que conhe·
çum o seu oficio e sejam dotados du versatilidade inata à sua profis·
são, e que aliem ao sentimento do Direito como normu, e portanto
como compulsão social, o de suu realização derradeira como Justiça,
truduzindo eqUidade e conteúdo ético. Suo eles profissionais puru
quem u ld não é uma ficção, sendo, muito ao contrário, dotados de
percepçuo viva e reulistu do fato social, que se lhes upresentu dia a
dia, como reluções concretas de direito, em que há interesses 11 conci·
liur ou untugonismos u resolver, seja como juizes ou como udvo·
gados. Não hesitaria em dizer que os primeiros juristas, e me reliro
particularmente nos romanos, em quem u capacidade de unillise c de
induçilo cli'i:gu às ruins da ubstrui;ão matemática, forum também os
primeiros sociólogos. E que criar ou aplicar u norma juridicu, como
expressão de fatos e relações sociais, não é apenas um exerc!cio puru
o espirita, mus uma liçilo de Humunidude.
"Portunto, o que o vosso puruninfo vos pode trazer é um futo de
fé nu profissão que ubruçustes. E, mais do que isso, 11 convicção pro·

funda de que, no ingente trabalho da Revolução, cabe no jurista c
também uo simples bacharel, não importa a posição qu<> assuma nu
vida forense e profissional, umu participação política e social que lhe
fortaleça a presença no contexto nacional.
"As Revoluções criam a sua própria disciplina e exercitam, sem
cessar, a suu capacidade criadora. Nenhuma obra, todavia, por mais
inspirados que sejam os seus motivos, pode dispensar os critérios de
valor, que nós, brasileiros, vamos encontrar nos exemplos que estão
na nossa própria História.
"Chegais ao lim de vossa jornada numa etapa decisiva da exis·
ténciu do Brasil, potência emergente, no reconhecimento espontâneo
e não solicitado de autorizadas vozes do cenário internacional.
"Aqui mesmo, neste grande e glorioso São Paulo, multiplicam·
se as evidências de que o Brasil muda e cresce. E de. que, apesar das
duras dificuldades da conjuntura mundial, prossegue c conduz, com
energia e determinação, o seu processo de emancipação cconõmica e
de aperfeiçoamento político e social.
_.Para que ele não se intcrompa, nem se mutile, é essencial que o

Pais conserve em paz e segurança. O quadro global i: de harmonia e
cooperação elevada. Os tri:s Poderes- Executivo, Legislativo e Judi·
ciíorio -, utuum na dinâmica normal de suas atribuições próprias,
cada um oferecendo o seu esforço ao engrandecimento nacional. A
rotu~ividude no poder revolucionário se realiza democraticamente a
pruzo certo, a representação popular se renova periódica e livre·
mente, o voto nus urnas é: depositado com liberdade e independência.
"Disse ainda agora o presidente Ernesto Gdsel, nu Mensagem
no Congresso: E já que se truta de um ano eleitoral, valha dizer que
o Governo, plenamente consciente de seus deveres e cabalmente
nparelhado para tanto, assegurará a paz e a ordem, o pleno exercício
do direito legitimo do voto democrático, sem pressões nem cauções,
como já o fez no passado. Não permitirá, porém, a quem quer que
seja, busque tirar partido da conjuntura política, naturalmente urdo·
rosa e vibrátil, pura a prática de contestação à Revolução, expressa
esta no regime constitucional e legal a cujo abrigo vivemos todos dele gostemos ou não -, o próprio regime que garante a propaganda
eleitoral dos candidatos e dos partidos, a mobilização do eleitorado~
u votaçUo livre.

"Não que se lhes queira impor, aos brasileiros no pleno gozo de
seus direitos politicas, o conrormismo integral ao que se inscreve nn
Constituição e Leis da República, uo ponto de se lhes negar o direito
de, pacincumente, pela palavra e pelo proselitismo, mas sem recurso
jamais à violônciu ou à coaçito, propugnar modificações ou emendas
de maior ou menor profundidade que não colidam com os princípios
magnos de nossa forma consolidada e estilo consugrudo de governo.
Mus o que niio se pode nem se deve admitir í: que se queira, por ato
unilateral de vontude, descumprir urtigo qualquer da Constituição
ou nornm legal qualquer, de muior ou menor hierarquia, como se
fosse possível dessa forma simplista e uulônomu, tornío-la insubsis·
tente e inoperante. Quanto u isso, cube uo Governo velar, preventiva ou cocrcitivumcnte, enquanto Governo for.

"Buchurehondos em Direito das Faculdades Metropolitanas
Unidas: h:mbrui-vos sempre, cm todos os lances du vossu curreiru, de
que o Pais nilo pode dispensar, a cudu passo, a cota do esforço, de des·
precndimento e do sacrifício dos putriotus. Temos o direito de pensur
cm n6s, mus u cudu um corre o dever de colocur o Brasil cm 'primeiro

lugar. Nilo hú Pt\trin que se afirme no individualismo que isolu e esle·
rilizu, nem existe coletividude forle quundo o idealismo deseruo dos

-56corações. Creio nu sinceridade c no valor das vossas convicções de
cidadãos conscientes, que em circunstância alguma deixarão o Brasil
sem resposta.
"Sêde felizes, pelo bem oue possais fazer à Nnçilo."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
altera a redução do art. 7• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro
de 1966 (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), tendo
PARECERES, s9b n•s 708 'c 709, de 1975, das
Comissões:
- de Constltu1çio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Leg!Óiaçio Social, favorável com voto vencido do
Senhor Senador Domfcio Gondim.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, sem emendas nem requerimento no sentido de que seja submetido a votos, o projeto é dado como definitivamente aprovado, indep~ndentcmente de votação nos termos do
art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redução.
fj o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1974
Altera a redaçilo do art. 7• da Lei n• 5.107, de 13 de se·
lembro de 1966 (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• O art. 7• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por justa
causa, nos termos do artigo 482 da CLT, o empregado fará jus ao
valor dos depósitos feitos em seu nome, acrescido da correção
monetária, mas perderá, em favor do Fundo aludido no art. li desta
Lei, a parcela de sua conta vinculada correspondente aos juros
capitalizados durante o tempo de serviço prestado à empresa de que
for despedido."
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 3• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em .contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altero a ullnen e, do parágrafo primeiro, do nrt. 8•
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo
PARECERES, sob n•s 691 e 692, de 1975, das
Comissões:
- de Constltulçilo e Justiça, pela coastitucionalidade e
juridicidade do projeto; e
-de Legislação Social, favorável.
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo· Sr, 1•-Secretá-
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rio.
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fj lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 8Z, DE 1976

j

Nos termos do art. 310,.1etru c, do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 66/75, a fim
de ser feita na sessão de 3-5-76.
Sala das Sessões, em 2 de abril de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
delibcraçiio do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
sessão de 3 de maio vindouro.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE, Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs,
Senadores:
Conforme havíamos informado à nobre Oposição, cumprimos,
boje, o dever de aqui vir fixar pontos de vista do Governo.
Assim o fazendo lançamos nossas interrogações e conseqUentemente o chamamento a respeitada c nobre Oposição. Esperando que
esta a elas dê conveniente contradita, a fim de que, do debate das
opiniões, surja algo que possa serVIr de base ao aperfeiçoamento da
política que seguimos.
A proximidade de campanhas eleitorais propicia, Srs,
Senadores, muitas vezes, o emitir de opiniões só justificado por uma
falta de programuçiio coordenada e unidade de propósitos,
Temos ouvido um sem-fim de declarações, comentários e
expressões criticas emitidas tanto desta tribuna, como pela
Imprensa, cm geral, sobre a políticà económico-financeira adotada
pela Revolução,
O Governo se pronuncia constantemente através das vozes de
seus participantes c correligionários polltico-parlamentares, seguro e
consciente de sua posição, posição esta embasada em planos bem
objctivos que estão logrando êxito no campo social e económico as políticas que deram ao Brasil justificada e indubitavelmente o
conceito internacional de potência cm,ergente.
E a Oposição? Sem uma proposta de modelo alternativo, que
examinaríamos com atenção, tenta àpenas uma estratégia dispersa
de crítica de lance livre. Critica por insuficiência aprovando tacitamente certas políticas, reclama medidas socializantes c as rotula n
seguir de estatizantes.
Faz prognósticos de catástrofes económicas que lança ao público como ameaça temerária e suposta conseqUência das pollticas
vigentes. Quando a Oposição aponta alternativas, escolhe um tom de
negativismo pouco condizente com quem aspira o sucesso político,
Se o Pafs, como afirma, só tem como alternativa um regime drástico de racionamento de combustível ou o abismo da insolvência,
gostaríamos de saber se a Oposição adotaria uma dessas alternativas
ao se tornar, por hipótese, muito longínqua, a nosso ver maioria no
Governo? Considera-se o MDB tilo carismt\tico frente ao eleitorado
brasileiro que um racionamento ou o abismo pudessem ser as opções
dos eleitores que nilo estilo sentindo qualquer dessas duas ameaças
de nenhum modo concreto ou palpável?
Quando sobranceira e orgulhosamente o brasileiro que se
educa, vê sua P6tria projetada c respeitada no conceito das nações
como potência emergente- repetimos- caberá o aconselhamento
de menos abertura, sob o receio infundado de "maior vulnerabilidade"? Vulnerabilidade a quê? Numa potrticu de exportações
diversificada como nunca dantes e de importações seletivns em favor
do crescimento interno? Não /: preciso ser economista para
compreender que poder importar u partir de créditos obtidos de exportação diversificada apenas abre novas opções de crescimento, de
investimentos e de consumo para o mercado interno.
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-57Nilo sabemos sequer se ainda seria posslvcl a uma nação que
optou pela civiliznçilo c o progresso diminuir a um nlvel significativo
sua vulnerabilidade a innuêncins externas de toda ordem.
Duvidamos até de que as opções pela civilizaçilo e o progresso
pudessem ser rcvcrsivns a um estudo de isolamento cultural.
A diferenciação relativa à defesa de valores nacionais, a adapta·
ção de aspirações sociais no nlvcl equitativo de justiça social já são
objctivos n_11cionnis indicadores da conscicntização dos Governos de
que as nações silo cada dia mais Intimas e o mundo um só campo de
operações sócio-econõmicns.
Nilo resta dúvida que a fase de trunsiçilo por que passa a
economia mundial, c com ela a economia brasileira, trouxe a
diminuição do ritmo-de crescimento da renda, elevação da inliuçilo,
etc. Ninguém tenta ocultar o fato, nem diminuir-lhe a gravidade.
lnnaçilo, recessão c até crise silo lugar comum em praticamente
todos os países do mundo e em especial nos mais avançados.
Pode no entanto alguém ignorar que o Brasil foi a nação
importadora de petróleo que sofreu os menores impactos, que não
precisou admitir o desemprego? Entre os técnicos, tem-se atribuldo a
crise generalizada a alguns fatores convergentes: o poder de defesa
dos mais avançados que só a OPEP finalmente ousou enfrentar, a
transferência de efeitos innacionários por meio de mecanismos
internacionais de câmbio ter encontrado um ponto de estrangula·
mente ante o boicote pctrollfcro c só a muito custo os pctrodólarcs
geradores de innação internacional estarem sendo absorvidos pelo
sistema mundial.
A pessoa alguma é !leito negar que os menores custos sociais
com que o Brasil enfrenta a fase de transição resultam pelo menos de
dois aspectos fundamentais de sua conjuntura:
- o excelente nível de nossas .. reservas internacionais
(US$ 6,6 bilhões, ao finalde 1973) e dinamismo ímpar cm
exportações":
- a não inclusão do País no rol dos que sofreram o
"bloqueio petrolífero imposto pela OPEP".
Esses dois elementos de nosso quadro econõmico social, associa·
dos à ordem interna c maleabilidade das politicas sctoriais de produ·
ção permitiram o amortecimento de impactos externos cm quase to·
da a economia.
C:: ou não verdade que por poder ganhar tempo conseguiu o
Brasil conjugar a ução de curto prazo com ajustamento da estratégia
de crescimento a médio c longo prazos? Esta pergunta é feita à
Oposição.
C:: inconteste o fato de que a conjuntura internacional, dilicil
para todos, encontrou o Brasil num estado privilegiado de autodcfc·
su, auto-sustentnçilo do processo produtivo c absorção de impactos
externos negativos com um mlnimo de custos sociais comparados
com o contexto mundial.
Pode-se negar que a pollticn sócio·econõmicn que temos
adotado nos permitiu esse privilégio?
·
Ora, que estratégias alternativas teriam sido capazes de gerar
tais condições singulares? Poderia explicitar a nobre Oposição uma
pollticu sócio·cccinômica pelo menos de igual eficácia? Claramente a
resposta é: NÃO.
Aparentemente u noçilo mais cxntu que se absorve da sua prega·
çõo, é a de que o seu desejo é realmente a estatização da poupança e
do capital, acabando de vez com o sctor privado! A cstatiznçilo dos
investimentos parece ser, assim, a única forma que o MDB acredita
ser capaz de manter acelerado o ritmo de desenvolvimento. A
estatização, portanto, dos lucros, juros, etc., seria n única base sob a
qual o MDB fundamenta seu tilo propagado c, nunca especificado,
modelo de reformas sociais, nuo fora u corrente interna do Partido
que, divergente das criticas definidas pelas expressões "elitistas,
conccntfudores, etc." acusa, paradoxalmente, o Governo de Hcstuti·
zantc",
Mas, afora us sempre indefinidas expressões "modelo
concentrador, elitista, desumano, cruel, injusto, etc" - u que

estamos sempre habituados ouvir - o que apresentou o MDB de
concreto cm todo este tempo? Afora o "Dccâlogo" - que jâ é
conhecido nosso -absolutamente nadai Scrâ porque, de fato, nilo
hã tu! modelo emcdebista?
Ou scrã que o MDB na verdade nilo tem opção no modelo
econõmico-social da Revolução, que entre diversas outras realiza·
çõcs:
- substituiu o sistema de estabilidade nominal do trabalhador
pelo sistema do FGTS;
1
- no invés da ilusória, discriniinat6ria c jamais definida
participação nos lucros, criou o sistema PISe PASEP:
- pelo aperfeiçoamento das instituições trabalhistas c politica
salarial, acabou de vez com o discriminatório- c nl sim -elitista
sistema de ajustes salariais segundo a força de barganha salarial de
sindicatos, que sempre foi mlnimn para aqueles referentes aos
trabalhadores menos qualificados:
- vem alargando sistemática c rapidamente o acesso à educa·
ção para as camadas de mais baixa renda:
- propicia cada vez mais fãcil acesso à casa própria c a
assistência médico-hospitalar, pela universalização do acesso à
Previdência Social (empregadas domésticas, atletas, trabalhadores
rurais, conquistas de hú pouco):
·
- que cria empregos a ritmo que se permita o cumprimento de
preceito constitucional, nunca lembrado pelo MDB, de que a cada
brasileiro é assegurado o direito de trabalho: mesmo levando cm
consideraçilo a indispensável viabilidade cconômica dos projetes
estimulados e atento aos problemas de produtividade do sistema
microeconômico, o Governo ainda procura maximizar os proveitos
sob o ponto de vista macrocconômico. Pura isto dã cnfâtica atenção
às atividades que mais absorvem mão-de-obra de baixa qualificação,
através de incentivos c subsídios à agricultura, especialmente
voltados ao aumento de produção, melhoria da produtividade: apoio
também nunca visto à construção civil: apoio nunca visto à indústria
tradicional, de que fazem parte a indústria textil, de calçados. etc.:
- que permite incorporem os reajustes salariais ganhos anuais
reais de produtividade:
- e que reduz consideravelmente as disparidades regionais de
salãrio mínimo (vide tabela 11).
Do outro lado, que vemos, Senhores?
Na verdade, no campo social o .. modelo emedcbista" se resume
tão somente a pedir:
-subsidio a bens de consumo essenciais:
- snlãrio mínimo familiar:
- manutenção da ntunl sistemãticn de cãlculo dos reajustes
salariais.
Como se vê, sugestões soltas nus quais reconheceremos, aqui o .
afirmamos, a inteligência do apelo eleitoral.
Teria a Oposição condições de demonstrar como funcionaria
seu sistema de subsidies ao consumo de bens essenciais? Qual o custo
do mesmo? Silo perguntas lançadas para posterior resposta.
Reconhece ou não que a única forma de se conter a alta nos
preços dos alimentos de forma permanente é a de crescimento
acelerado da produçilo agrlcola? Reconhece ou nilo que a melhor
forma de subsidiar se canalizaria, justamente, ao produtor?
Quando invoca o MDB o preceito constitucional de snlãrio
mlnimo familiar c necessidades básicas, esquece-se de outro, aquele a
que nos referimos, que garante a cada brasileiro o direito ao
trabalho. Por acuso desconhece que, com o atual nlvcl da renda
nacional do Brasil, 1: imposslvel a concilinçilo desses dois objctivos:
- crescimento da produção, subsidio no consumo, emprego
total: e do outro ludo:
- clcvuçilo salarial mais que proporcional à produtividade dos
fatores de produçilo.
Em todos esses unos, Srs. Senadores, o MDB tem se limitado a
dizer que "nilo gosta disto, nilo gosta daquilo", procurando justificar
suas criticas em observações de problemas cspcclficosl Mas estes

-SRexistem c sempre existirão enquanto o homem c a sociedade ni\o
forem perfeitos. Nem partiria de nós censurar a Oposição pelo
cumprimento do dever de critico desses problemas ainda que cspccf·
ficos c pcrfcccionistos. Não nos parece entretanto uma oçào eficiente
c construtiva sua técnica de tentar capitalizar erros c distorções
menores, esses, sim, jil registradas pelo próprio Governo c ARENA,
sem nada apresentar de como opção válida!
Se tomarmos, por exemplo, o Decálogo de Sugestões· de seu
mais eminente porta-voz c bem assim suas criticas gerais, o que
temos?
Com respeito às exportações, confessa que o Brasil estava
correto cm dar ênfase às exportações, porque elas silo necessárias
para permitir a importação imprescindível de produtos, serviços,
tecnologia c capital. Sua única restrição é no sentido de "excesso de
ênfase". Vale dizer: .. menor crescimento das cxpôrtaçõcs". Queria
que, ao invés dos USS 8,6 bilhões registrados cm 1975, tivéssemos
apenas USS 7,0, USS 6,0, USS 5,0 ou mesmo USS 4,0 bilhões!
Mas quais teriam sido as conseqüências disto? (; simples!
Teríamos:
a) menor capacidade de importação;
b) menor capacidade de endividamento, c
c) menor capacidade de elevar as reservas.
Sendo isto verdade, como poderíamos ter acumulado no mesmo
período USS 6,0 bilhões de reservas? Como teríamos resistido à crise
internacional do petróleo?
Na verdade sabe o MDB que não haveria processo alternativo.
Se tivesse o Brasil menor crescimento das exportações, não teria
logrado tal nível de reservas. Tanto sabe, que cansou de condenar
como excessivo o nível de USS 6,0 bilhões para nossas reservas.
Calou-se a respeito, no entanto, quando finalmente se deu conta de
que mesmo contando com tal nível de reservas, o Brasil teria que instituir rapidamente adaptações na estratégia de desenvolvimento, face
à crise do petróleo.
Mas nesta altura, quais as criticas? Que o Brasil "atrasou-se,
não teve coragem de adotar medidas mais drásticas para contenção
do consumo de gasolina, etc ... Queria c quer o MDB a adoção de
"racionamento", que i: sabidamcntc um instrumento tão ineficiente
que só i: utilizado cm emergências maiores c a curto prazo. Tão
ineficiente, que apenas foi ndotado pelas nações que "sofreram o
boicote do petróleo" c unicamente durante o período cm que o
mesmo durou,
Nilo há dúvida de que um sistema de racionamento- ah! isto
sim!· - seria extraordinariamente favorãvcl à campanha da
Oposição ...
Ainda criticando a ênfase devotada às exportações, alega o
MDB que o Brasil se tornou "mais vulncrllvcl a crises", porque
alcançou grau de abertura para o exterior maior do que o prcvalcntc
nos USA, URSS e China.
Oro, Senhores, o que prova esta comparação? Prova cxntnmcntc
o contrllrio do que pretende a Oposição.
Algumas nações exploram o sistema internacional de vantagens
comparativas cxntamente porque dele lhes advém maior possibilido·
de de· consumo inicrno variado; outros sabem quc·o seu isolamento
lhes reservaria um futuro sombrio de não assimilação de novas
tecnologias.
Porisso,
havemos
que reconhecer,
agem
inteligentemente no se permitirem c_rcscentc abertura paro o exterior.
No caso dos Estados Unidos, por exemplo. Além de serem ricos
em recursos naturais, dispõe aquele Pais de estoque inigualãvcl de
capital, tecnologia, mão-de-obra qualificado, etc .. Podendo, por·
tanto, serem auto-suficientes, preferem abrir sua economia.
Serã que o Brasil dispõe de similar abundância de capital,
tecnologia, etc? !> claro que não. Conseqüentemente, 1: natural que
procure maior coeficiente de abertura.
De outra parte, será que, ao comparar o. Brasil à URSS, à
China, dcscju recomendar que nosso Pais violente sua vocação
democrática para seguir os caminhos daquelas Nações, cm que se rc-

quer da população presente o máximo de sacrificio para· bcncflcio
apenas de gerações futuras? Estamos certos que não. Apenas houve,
da parte da nobre Oposição, o uso ousado de um argumento sem
sustentação.
Veja-se pois que nada foi apresentado como alternativa de
estratégia.

··Q Sr. José Sorney (ARENA- MA)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÃVORA (ARENA- CE)- Com muito
prazer.
O Sr. José S1mey (ARENA - MA)- Apenas para dizer que,
V. Ex• fazendo esse brilhante discurso, mostra a impropriedade das
soluções apontadas pelo MDB através do discurso do Senador Paulo
Brossard. Mas do que isso, V. Ex• traz o exemplo de que cm nação
alguma do mundo, se fez o racionamento; seria o Brasil a primeira a
fazê-lo. Apenas, no período de embargo do petróleo, naqueles dias,
algumas nações tomaram essas providências. Mas depois da
normalização do embarque do petróleo nenhuma nação adotou esta
providência. Seria então uma descoberta que o MDB iria fazer c uma
experiência cm relação ao Brasil.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecendo
o aparte de V. Ex•, sempre brilhante, Senador José_Sarncy, diria: c
que experiência!
O Sr, Orestes Quércla (MDB- SP)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. VJRGILIO TÃVORA (ARENA- CE)- Cllm prazer.
Aliás, já estava tardando.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Evidentemente, talvez
não seja cu o elemento da bancada que deverá falar sobre estas questões levantadas por V. Ex•, inas, pelo que ouvi até agora, existe
tanta incongruência no que V. Ex• cstâ dizendo, que cu me permito,
com todo o respeito, neste aparte, dizer, cm primeiro lugar, que esta·
mos assistindo o seu discurso c estranhando um pouco, porque
V. Ex• parece que partiu hoje para o ataque à Oposição. Talvez
baseado no principio de que a melhor defesa é o ataque V. Ex• deseje então atacar a Oposição por ela estar fazendo oposição. Ao mesmo tempo V. Ex• reconhece que a Oposição deve fazer oposição,
embora nilo esteja fazendo a oposição que V. Ex• gostaria que ela
fizesse. Evidentemente que a Oposição tem que fazer a oposição, que
ela acha justo c de direito. Diz V. Ex•, por exemplo, no inicio do seu
discurso, que a .Oposição entende que deve haver racionamento da
gasolina - ou. o racionamento ou o caos. Parece-me que V. Ex•
exagera a proposta de alguns companheiros do meu Partido. Alguns
deles propõem realmente, o racionamento da gasolina, mas todo o
mundo sabe, c V. Ex I também, que essa não é uma solução dcfiniti·
va global, i: um item dos muitos aspectos que a Oposição propõe, no
sentido construtivo. V. Ex• exagerou no sua critica, c ar cstâ um •
aspecto do incongruência de V. Ex•, que afirma que a Oposição
pretende a estatização. Lembro, porém, que muitas ârcas liberais,
principalmente do meu Estado, 'criticam o Governo cm razão dc.cstur Sua Excelência propiciando uma estatização exagerada. Eu,
particularmente, acho que isto não existe. Deverei fazer um
pronunciamento, dentro de alguns dias, a respeito desta qucstilo c
comprovar alguns dados, talvez, com as modestas possibilidades
que a Oposição tem para comprovar alguma assertiva. Mas, V. Ex•
está agredindo a Oposição. Na palavra de V. Ex• a situação cconô·
mica do Pais vai bem. O Ministro da Fazenda acha que vai mal, o
Presidente da RcpOblica acha que vai mal, mos V, Ex• está
comprovando, com argumentos, que a situação económica do Pais
vai bcm."Ora, o operário sabe, o Senador Lrdcr de V, Ex•, Senador
Petrônio Portclla sabe, todos nós sabemos que o situaçilo económica
do Pais vai mal. Todos sabemos que hd concentração de riquezas,
que o modelo de desenvolvimento económico propicia essa

-59O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V, Ex• um
concentração, aliás, aspecto reconhecido por companheiros de
·
V, Ex• c, talvez até por V, Ex• O que desejo, evidentemente -não aparte?
quero me estender, pois, não pretendo fazer um discurso- é como
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
mcmhro da Oposição, estranhar os ataques exagerados de V, Ex• a
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Eminente Lldcr Vir·
essa mesma Oposição c, ao mesmo tempo, como disse acima, mosgnio Tãvora, o Senador Orestes Quércia, fazendo coro com outros
trar incongrui':ncias de seu discurso. V. Ex•, se esquece, por exemplo,
pronunciamentos de seus eminentes colegas do MDB, percutiu, mais
de lembrar que o nosso País está passando por um processo violcn·
uma vez, a tecla da suposta desnacionalização crescente da economia
to de desnacionalização da empresa brasileira, Esta é a verdade. Não
brasileira. A meu ver, e também na opinião de V, Ex•, ou, para
existe estatização exagerada, o que existe cm nosso Pais, cm virtude
melhor dizer, como os fatos o demonstram, não hã essa desnacionali·
da presente atuação do Governo, é a desnacionalização da empresa
brasileira: é um volume muito grande de empresas estrangeiras a zação, Não vejo por que o estrangeiro seja liminarmente repudiado,
dominar a economia deste Pais, Por outro lado sempre lembramos principalmente quando é tão útil ainda a sua participação no nosso
processo de desenvolvimento, O Senador Orestes Quércia c seus cmi·
que, na realidade, o desenvolvimento ceonõmico deste País propicia
ncntcs companheiros de Bancada parecem que têm, como divisa,
concentração de riquezas, que o salário é diminuto, que não temos
aquele antigo dito latino: Hospes hostis "Estrangeiro, inimigo", Eu,
condições de boa vida, que o INPS não funciona, embora o Ministro
acha que funcione, que o BNH não faz uma política, realmente, à sinceramente, não vejo a coisa por este lado. Até prova cm contrário,
o meu lema seria: Hospes non hostis .. Estrangeiro, não inimigo",
altura das necessidades, embora V. Ex• c o Governo, achem que faz.
Muito obrigado a V, Ex•
Esta a realidade. À Oposição cabe levantar estes aspectos, estes
problemas. Quem está no leme, no comando, é que, evidentemente,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Obrigado ao
tem condições de resolvê-los. A Oposição deve, por dever de oficio, aparte de V, Ex• Agora, vamo-nos permitir responder ao aparte do
por obrigação, levantar esses problemas, esses aspectos, c aí V. Ex• · Senador Orestes Quércia.
1ão tem condições de contestar,
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Um minutinho só,
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
Excelência.
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• quer
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
dar o segundo aparte para que lhe ofereça uma dupla resposta?
prazer. Responderemos depois ao brilhante representante de São Talvez seja melhor responder a primeira parte c, ai, daremos uma
Paulo.
chance a V, Ex• de se manifestar novamente.
·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Quero
cumprimentar V, Ex• pelo brilho desta tarde. Está dando resposta
cabal a várias incrcpações à política cconõmico-linanccira do Pais,
provindas da Oposição, Quero felicitar a Oposição pela erudição
demonstrada pelo ilustre Sr. Senador Orestes Quércia que, num lon·
go mas não prolixo aparte, mostrou a universidade dos seus
conhecimentos já agora econõmico-financciros. Por S. Ex•, julgo a
Oposição, e vejo o quanto, de fato, ela está inteirada da problemática
nacional, Felicitações a V, Ex•, Senador Virgílio Távora c, para usar
uma expressão do Sr, Senador Orestes Quércia, c numa
incongruência, felicitações, também, à Oposição.

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP) -Agradeceria se V. Ex•
me permitisse somcnt~ um esclarecimento a respeito do aparte do
eminente Senador Luiz Cavalcante. Não faço nenhuma restrição ao
capital estrangeiro, às empresas estrangeiras como também o MDB
niio o faz. Nosso receio é o de que a economia fique, prcpondcran·
temente, nas mãos do capital estrangeiro, Essa a nossa preocupação,
Evidentemente, que a tecnologia moderna, os atos de gestão, tudo
isso teremos que absorver do exterior, Pcrdõc·mc o nobre e ilustre
Senador, mestre cm Direito, Pctrõnio Portclla, que asseverou
estarmos vivendo em plena democracia, Somente um mestre da
altura de S. Ex• poderia fazer tal afirmação.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecemos
o aparte de V, Ex•, caro LIder, porque justamente colocou a questão
no seu devido lugar.
Tomamos nota de alguns dos pontos do aparte-discurso do ilus·
tre representante de São Paulo, Inicialmente muito !criamos que
viver- já poucos não siio os anos que carregamos sobre os ombospara um dia ouvir, e logo Partido de um colega de Casa, que somos
homens incongruentes, Algum dia tcrlamos que ouvir; ouvimo-lo
pela primeira vez, As incongruéncias a que alude o ilustre
representante de Siio Paulo, gostarlamos que depois S. Ex•, com a
acuidade que lhe é peculiar, caracterizasse ponto por ponto.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - V, Ex• ouviu mal,
não disse isto.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• permite um
aparte'/
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois·nilo.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Sabe V. Ex• que,
mais de uma vez, nesta Cusa, tive ocasião de verificar que nilo há pie·
na coincidi':ncia na terminologia usada por nós c o ilustre Senador pe·
lo glorioso Estado de São Paulo, Talvez tenha S. Ex• dado à
expressão incongruéncia um sentido bem pessoal, Não se sinta cn·
tanto atingido, Em verdade, S. Ex• não apontou nenhuma delas c
creio que não ilpontará, Tem apenas um significado especial àquilo
que S. Ex• dilC proclama,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ficamos com
a interpretação de V, Ex• que(: aquela- dirlamos- mais civiliza·
du,

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Fico satisfeito com a
afirmação, agora, de V, Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Democracia,
eminente Senador, é a bem praticada pelo orador. V, Ex• dâ o pri·
mciro aparte, há os apartes subseqUentes, o orador nilo responde
ainda ao aparte de V, Ex•, jâ lhe concede um outro. Com prazer,
Agora, se V, Ex• permite, vamos passar à contradita.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Permita-me V, Ex•
mais um apartc1 (Assentimento do orador,) Nilo abusarei; meus
apartes silo breves, Não tenho a arte da prolixidade; é apenas para cs·
clareccr. Tenho defendido, insistentemente, uma tese neste Plcnllrio:
a de que nós ,não estamos, cm verdade, numa plena democracia,
como não temos desenvolvimento cconõmico pleno c temos sérios
problemas sociais a resolver. Lutamos pela democracia integral c,
não podemos ter a democracia integral sem que resolvamos pro·
blcmas de justiça c de economia, Este é o meu pensamento, que nilo
pode ser, cm nenhuma hipótese deturpado, nem mesmo pela
onisciéncia do ilustre Senador por São Paulo.
O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com sutis·
fação, incorporamos esta explicação brilhante de V, Ex• Senador Pc·
trônio Portclla, ao nosso pronunciamento,
Mas, permitimo-nos voltar agora às incrcpaçõcs do eminente
Senador por São Paulo. Vejam os Srs, Senadores que espécie de
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sentado. Durante meses ataca a Oposição o Governo, critica a sua
política, dentro aliâs, do que lhe reconhecemos ser o direito, fazendolhes as reservas quanto à coerência. Quando, agora, cm nome do
Governo, nós lhe cobramos solução e mostramos que as suas afirmativas ou carecem de bases, ou são apenas criticas destrutivas sem
apresentar alternativas, diz S. Ex• que estamos atacando a
Oposição. Até agora chamamos à liça Oposição e, lamentamos que
tão poucos representantes dela presentes estejam; porque, avisada
estava a chefia da mesma de que este discurso iria ser proferido, c, se
não o adiamos face à ausência de grande parte da bancada da Oposição, é porque cm um jornal da terra seu conteúdo completo, jã de
manhã, havia sido publicado. Portanto, não poderíamos postergar o
pronunciamento,
Não hã ataque nenhum, em nossas palavras, a não ser que a expressão de verdade seja considerada ataque ou injúria.
Segundo: cobramos sim, alternativas; opções vâlidas. Dizemos,
não negamos que hã pequenos erros sctoriais- somos os primeiros
a proclamar- e que o Governo reconhece. E cobramos para a diretriz geral da política cconõmico-financeira do Brasil - que enfatizamos, certa- uma alternativa válida por parte de seus criticos.
Ao invés de a nobre Oposição se julgar assim tão melindrada,
seria muito fãcil assomar, oportuno tempore, à tribuna c dizer:, "O
nosso modelo é este". Caberia a nós, então, o papel de criticá-lo.
Mas o que existe, de substancial até agora, como afirmativa de opção
por parte da Oposição, é sem sombra de dúvida, o Decãlogo aqui
apresentado pelo seu porta-voz mais eminente.
Também queríamos fazer uma retificação às afirmativas do
ilustre representante de São Paulo. Naturalmente S. Ex• entrou c
saiu' do plenário e não ouviu nossas palavras. E como a melhor de
todas as rctilicações é, justamente, um socorro à sua memória, c leremos o que há pouco dissemos com a permissão dos demais
Senadores - que bem sei estão cientes do que J>ronunciamos.
Repetiremos pois ••a estatização, portanto, lucros, jurOs e etc., seria a
única base sob a qual o MDB fundamentaria o seu tão propalado e
nunca especificado modelo de reformas sociais- foi o que'ouvimos
pela voz autorizada do seu porta-voz, de~culpc mas é isto mesmo,
para dar bem o te,rmo - não fora, a corrente interna do Partido;
que, divergente das críticas definidas pelas expressões elitistas conservadoras, acusa paradoxalmente o Governo de estatizante". Não
acrescentamos virgula àquilo que jã enunciamos hã pouco. Pelo
visto, naturalmente, V. Ex• saíra momentaneamente do Plenário.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Estou presente desde o
inicio do discurso de V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Então, nada
justifica esse lapso de memória.
Terceiro: diz V, Ex• que é um desenvolvimento que pro·
porciona a concentração de renda, que o BNH e o JNPS não
funcionam e que nós achamos justamente o contrário. Dissemos c
tornamos a repetir cm discussões, não uma, duas ou três, mas várias

vezes, com o seu líder, com o seu vice-lídcr, o que realmente
l'epresenta um exume sereno no censo de 1970, quanto à parte da
concentruçilo de renda, e mostramos que querer atribuir a concentração de renda ao tipo de modelo adotado pelo Brasil, para seu desenvolvimento econõmico, é uma extrapolação da verdade,
Mostramos e deixamos aqui bem demonstrado, e nos felicita·
mos porque ontem o ilustre Senador pelo Rio Grande do Sul, o Sr.
Senador Paulo Brossurd, tomado como autor digno de fé - e todos
nós o tomamos, mas recebemos ontem esta grande adesão - o emi·
nente Professor da Fundaçi\o Getúlio Vargas, Carlos Lungoni, ufir·
muvu como válidas us bases de suas conclusões ao estudo por este
feito quanto ao censo. Lumcntuvclmente, S. Ex• aqui presente não
está pura concordar cm que se acha u Oposição o Professor Lungoni
autor a seguir, nus afirmativas que faz em uma página, deve imediatamente concordar que no dobrar de uma folha de um livro; u mesma

autoridade não pode estar completamente errada. Dcsniiando
qualquer contestação, a concentraçilo lic renda no Brasil se deve
mais do que tudo à difcrenciaçilo da citpacitação da miio-de-obra
entre especializada e nilo especializada: uma de escassa existência, ou
seja, .a .especializada; c outra de superabundância, isto é, a não
cspcczaltzada,
Mais do que isso: quando se afirma que os 5% mais ricos da
(PEA)- a populaçilo economicamente ntiva- cresceram, muitfssimo mais do que todos os outros
segmentos, diz-se u.ma meia verdade, porque o 1% mais rico cresce
menos, proporcionalmente, muito mcno's, aliás.
E, eminente Senador, rião chega a 5% da população cconomica·
mente ati~a o número total dos empresários. O que se presume é
que, justamente, a diferença entre o número dos empresários, que
chega a 1,7%, e os 5% estâ naquela élassc dos. elementos altamente
capacitados, muito bem pagos, obediente o fato à lei da oferta c da
procura.
pop~laçiio economicamente ati va

Mais ainda, V, Ex• diz que o BNH não funciona. Há pontos a
corrigir. Mas, desaliamos que alguém aponte se o BNH, desde o iní·
cio da gestão Geiscl, não tem, paulatinamente, procurado seguir a
doutrina social e humana dessa Administração, socorrendo, não
com palavras mas com atos, as classes menos favorecidas. E: o exemplo do retorno das contribuições de todos os seus mutuários. O que
significa isto? Não somos daqueles que dizem que o SFH é um
sistema perfeito. Convocamos, também, a Oposição para que dô
uma alternativa válida, não uma alternativa puramente de
chamamento eleitoral, mas, repisamos, uma alternativa válida, possível -válida, significa possível- ao problema da moradia no Brasil.
Mais ainda: o INPS não funciona? O que eram esses Institutos
antes da Revolução té·los reunido, qualificado, organizado, tornado
um corpo que se aperfeiçoa dia a dia? Quais as atribuições •que a
esses Institutos foram cometidas? Que maiores responsabilidades? E:
o apoio, na área previdenciária, que o Governo dá ao camponês de
mais de setenta anos; a inclusão ,da empregada doméstica, só para
citar esses exemplos. Realmente, apresentamos fatos.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP) Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Perdoe-me V. Ex•- o
Lider já me olha com um olhar de advertência-, evidentemente que
eu não sou nenhum oniscicnte, não conheço nada c asseverei no
início da minha intervenção que deverá ser outro o Senador membro
da Oposição a responde< a V. Ex•, talvez o nosso companheiro
Saturnino Braga. Mas, as alegações de V. Ex• me fazem pensar, evidentemente; e isso eu sei, pensar. V, Ex• faz algumas considerações u
respeito dos censos de 60 e 70 c quer concluir que, realmente, existe
concentração mas não é lá tanta concentração, ou que não existe
concentração .. ,
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA -

CE) -

Perdão,

V, Ex• ...

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP) - ... não sei onde· V. Ex•
quis chegar ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo, V. Ex•
pode divergir do que dizemos ...
O Sr. Orestes Quércla (M DB- SP)- ... Gostaria que V. Ex•
me explicussc isso ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... mns nilo
nos atribua o que nilo afirmamos: isso nilo admitimos.
O Sr. Orestes Quórcln (M DB- SP)- Estou pedindo u V. Ex•
que me explique se, com us alegações sobre os censos de 60 c 70,
buscado nos 5% que cresceram mnis, diz que nilo hú concentrnçilo de
riquczus.

·
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te Senador, parece que nós estamos falando duas llnguas diferentes.
Nós estamos afirmando que houve. H·o·u·v-e! Apenas, não é
justo, não é sério, que se queira atribuir esta concentração ao tipo de
modelo econômico adotado pelo Brasil. Mostramos a V, Ex•,
citando o mesmo autor que ontem foi glorificado, aqui, pelo
eminente Senador Paulo Brossard - se V, Ex•, também, estiver
dcsmemoriado, nós estamos aqui com o discurso ...

'·

i

O Sr, Orestes Quércla (MDB- SP)- Nilo, cu só gostaria que
V. Ex• ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... de vez cjue,
realmente, a concentração se deu cm grande parte devido à
superabundância de milo-de-obra desqualificada c à carência relativa
de mão-de-obra qualificada. Esta é a afirmativa. Agora, dizer que é o
modelo brasileiro o responsável por essa concentração, quando esse
modelo já o pegou na metade, praticamente, do decênio, porque a
Revolução foi cm 1964 c o decênio é de 60 a 70, isto, sim, é uma
extrapolação daquilo que nós consideramos a verdade.
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O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Eu gostaria de dizer pclas minhas modestas leituras, que não houve uma mudança radical
na economia, antes de 1964 c depois de 1964. Houve uma seqUência,
lógica, dos acontecimentos cconômicos, a não ser que V, Ex• ache o
contrário. Então, o censo entre 60 e 70, evidentemente, dá condições
de análise a respeito da concentração de riquezas. Agora, V, Ex• diz
que não é devido ao modelo de desenvolvimento cconômico brasileiro que isso ocorreu. Está bom, ê uma opinião de V. Ex• e vou guar·
dar esta opinião para, quem Sabe, ela sirva de ensinamento para tO·
' dos nós; não ê devido ao modelo cconômico brasileiro, talvez seja de·
vido ao modelo cconômico francês, não sei. Bem, V. Ex• diz, tam·
bém, que no BNH realmente houve, nos últimos tempos. V. Ex• duvida que essas mudanças ocorreram cm virtude do resultado eleitoral
de 1974? Eu lembraria a V. Ex• que o MDB, ou o próprio povo
brasileiro, que se utilizou do MDB como instrumento, é que foi vito·
rioso, cm virtude de um aspecto democrático da atua! situação, e fez
com que o Governo voltasse as suas vistas para aquelas pessoas mais
pobres, fazendo as modificações que fez, Evidentemente, o MDB
participou disto, queira ou não V. Ex• O MDB, com a vitória de
1974, fez com que o Governo tomasse tais medidas, porque este deve
ter tirado lições dos resultados daquelas eleições. Essas medidas fo·
ram utilizadas no BNH, algumas poucas, pequenas, c outras também
poucas e pequenas na Previdência Social. Era a opinião que queria
dar, com ~scusas pelo longo aparte a V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Senador Orestes Quércia, se até agora, quando apresentamos friamente
os problemas, pedindo c cobrando alternativas à Oposição e fazcn·
do, agora, criticas daquelas poucas sugestões que até hoje aqui foram
apresentadas, V, Ex• enche-se de brios, cm nome de seus colegas,
qu,asc todos ausentes - que não sabemos se estão do pleno acordo
com o que V, Ex• diz- c acha que ê um at'aquc à Oposição, imagine
se nós, usando de uma franqueza que geralmente cuidamos de
sempre comedidamente praticar, disséssemos a V. Ex• que o mlnimo
a recolher das suas idéias era que o Governo estava sendo dirigido
por sugestões, por determinações de V. Ex• Tivemos então, permita·
nos entrar na parte mais objetiva, hã tempos, algo que nos cstarrc·
ccu: declarações da Oposição de que sua contribuição dada nos mais
diferentes setores 1: que tinha possibilitado ao Governo do Presidente
Gcisel corrigir os seus rumos nos mais diferentes setores da sua atividadc. E, como o castigo vem a galope quando se atropela, muitas
vezes, a realidade dos fatos, talvez, dentro de trinta dias, possamos
trazer u estu Casa o livro branco do T:·atado Brasil-Alemanha sobre
o uso pacifico da Energia Nuclear, por exemplo, assunto que consti·
tuiu o item I das afirmativas da Oposição de que, pasmem os Srs.
Senudorcs, o Governo huvia mudado a sua polltica nuclear graças ao
debate nqui travado pcln Oposição cm meados de 1974.

Os números, as datas, os documentos, tanto da parte brasileira,
como da parte ulemii, por exemplo, mostra ruo, justamente, que é um
engano ledo c cego.
O Sr. Petrõnio l'ortclla (ARENA- PI) -V. Ex• me permite
um uparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- Sr. Senador,jú agora
cabe uma resposta mais incisiva à csdrúxula observação do ilustre
Senador por São Paulo.
O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA -CE)- Estamos indo
devagar.
O Sr. Petrõnio.Portella (ARENA- PI)·- S. Ex•, aliás, sendo
arauto do seu Partido, quis significar que o Governo não tem nem
sensibilidade, nem inteligência. A sensibilidade, quando dela ele prc·
cisa, vai buscar no MDB. Então, o MDB é uma espécie de conduto
supersensível, através do qual o povo se comunica com o Governo. E
não tem inteligência porque não tem técnicos, nuo tem progra·
mudares capazes de levar avante a tarefa do bem comum. Sabemos
muito bem que há poucos dius, foi anunciado aqui, solenemente,
pelo Líder do MDB, que ele ia encomendar projetas a técnicos, de
onde se conclui que a Oposição não tinha programa e nem pluno
nenhum. E ugora estamos na seguinte situação, que é singular. í: uma
grande novidade que o MDB apresenta ao mundo: quando alguém
pretende governar, vai para a Oposição, porque, sem maiores com·
promissos, ela vai soltando as idéias, não tem a preocupação de
viabilizá-las, cm termos de administração, cm termos de governo: c
tudo que o Governo fizer diz: "nós falamos do Congresso Nacional:
falamos através da Imprensa: isso nos pertence;. disso o povo nos é
devedor". Evidentemente, isto é esdrúxulo. é absólutamcntc incon·
ccbível. Temos um Plano Nacional de Desenvolvimento, o 11 PND;
lá estão as linhas mestras, não de forma fragmentária como V, Ex•
ainda há pouco aludiu, mas de forma sistemática, de forma·orgãnica,
dando o verdadeiro sentido de uma política voltada para o homem,
para a humanização da socicdudc. Idéia não é patrimônio de
ninguém, muito menos aquelas que precisam ser viabilizadas. Se
putrimônio houver, a partir da(, se essas idéias forem susceptíveis de
apropriação, serão com certeza, pelo Govcrno,jamais pela Oposição
que simplcsmciltc, com a desenvoltura que lhe é característica, pode
até pregar o absurdo, pode até prometer o paraíso.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Eminente
Líder, permitimo-nos fazer um pinçamento no Decálogo, que acre·
ditamos ser uma complementação ao que V. Ex•, há pouco, citou.
O Sr. Petrónio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• disse isso no
preâmbulo ...
O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP)- Permite V, Ex• um
rápido aparte? (Assentimento do orador). Só pura lembrar o seguinte: ainda há poucos instantes, o Senador Petrônio Portella
lamentava que o Deputado, que ontem foi cassado, houvesse feito
invectivus contra o Poder Legislativo. Se analisarmos, friumcnte, o
uparte de S. Ex•, com todo o respeito, ele também não deixa de ter
alguma invectiva contra o Poder Legislativo. Vou cxplicur porque o
meu racioclnio,.minha opinião, minhu posição. Nós sabemos que o
polltico deve, realmente, ser responsável por qualquer Governo, que
os técnicos existem para dar sua posição, seu carútcr técnico nus
decisões e o polltico deve decidir. Ora, V~ Ex• dâ aos técnicos ampla
cobertura, subcdoria, onisciênciu pura decidir a respeito dos destinos
do nosso Pals. V, Ex• recusa dar il Oposição, ao MDB, o aspecto que
u Oposição tem neste Pals que em 74 levou uma mensagem do povo
brasileiro: o povo brasileiro votou na Oposição. V, Ex• achu que
com o meu apurte eu não penso que o Governo seja inteligente; uo
contrário, ele teve a percepção de buscar, na •itória do MDB,
ulgumas mcdidus que o MDB reclamava na praça públicu, na
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que nós lamentávamos; c o Governo fez alguma coisa, neste sentido ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sobre energia
nuclear...
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Também!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Também,
não; ao cont~âriol
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- A sensibilidade poUtica
que V, Ex• se recusa a reconhecer como ncccssâria a qualquer Pais,
mesmo o nosso, ac~o que deve· ser respeitada; a sensibilidade poUtica
do Congresso, dos Partidos poUticos, do MDB, da ARENA cm
suma, de todos nós. Senão, cu perguntaria a V, Ex• o que nós
estamos fazendo aqui?
O Sr. Petrônio Portella (~\.RENA- PI)- V, Ex• me permite,
pois cu fui chamado à colação?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
prazer, apenas afirmando que os dois minutos do eminente Senador
Orestes foram, exatamcntc, quatro c meio.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Senador, cu não me
fiz entender c tenho impressão que não é fácil dialogar com o
Senador Orestes Quércia. Eu ·deixei muito claro que não sou contra
as reivindicações do MDB. Mas, evidentemente, quando o MDB
prega determinadas idéias, ele que é minoria, ele que não é Governo,
ele que é Oposição, é evidente que lança essas idéias para que,

adotadas pelo povo, amanhã, possam constituir um programa de
Governo, quando o MDB for Governo.
O. SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA 2.000 ...

CE) -

No ano

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Pois bem. Quanto à
outra parte, eu não quero negar nada a ninguém. Quando as medidas
legislativas são aqui aprovadas, ·o silo pela Maioria. Nós somos a
Maioria, nos somos o Governo, Eu não tenho nenhuma objcção a
que o MDB continue a cumprir o seu dever. Ao contrário, sou o
primeiro a proclamar o meu respeito pela· atividadc legislativa da
Oposição, porque a considero imprcscindlvcl à dinâmica do regime.
Não disse nada daquilo que me atribui o Senador Orestes Quércia.
Estamos falando língua diferente,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Aliâs, jâ
citamos isso.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Exatamente. E peço
a S. Ex• que não me injurie ao ponto de achar que eu quis negar ao
MDB o direito de fazer as suas pregações, muitas das quais justas,
oportunas, mas não viabilizadas em termos de Governo porque ...
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Silo da Oposição.
O Sr. Petronio Portella (ARENA - CE) - Então,' se são da
Oposição, V, Ex• não pode dizer- como asseverou ainda há pouco,
c as notas taquigrâficas estilo ai a registrar - que muitas das
medidas se deveram ao MD.B. Evidentemente que nilo.
O Sr. Orcsrcs Querela (MDB - SP) - O MDB pregou essas
medidas, ganhou as eleições ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• pelo
menos podia solicitar-nos um aparte, eminente Senador, que sempre
o duremos com todo o prazer.

O Sr. Petrônio Portclla (ARENA - PI) - Pura mim nüo i:
Governo, ainda. Nilo é G~vcrno.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- O MDB colabora com a
Nação brasileira fazendo oposição.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto, Fazendo soar a
.campanha.)- Eu pediria a V. ·Ex.• que não concedesse mais apartes
c terminasse o seu discurso, porque hã nobres oradores inscritos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr.
Presidente, adminiculo maior, melhor, mais oportuno não poderiu
ser ao aparte brilhante, que há pouco nos foi dado pelo eminente
Senador Petrônio Portclla, do que a leitura do trecho a seguir:
Muito ao contrário, mascara a Oposição seu apoio à estratégia
utilizada pelo Governo, como por exemplo as seguintes colocações
do Decálogo:
E por que aqui sempre citamos o Decálogo? Porque não existe
outro documento que se assemelhe, nem de longe, às intenções de
planos apresentados pela nobre Oposição, nesta Casa, a não ser este
a que há pouco nos referimos.
Diz o Decálogo:
a) Aceleração do programa de substituição das importações;
b) Dinamização das exportações;
c) Contenção maior do consumo de gasolina;

d) Fiscalização mais rigorosa sobre o:, contratos de assistência
técnica;
·
e) Seletividade maior no uso dos
empréstimos intci'nacionais.

recur~os

obtidos atravé:s de

Aonde a "reformulação"? Aonde a nova estratégia? Na melhor
das hipóteses poder-se-ia dizer que ao recomendar "dinamização das
exportações" - a frase não é nossa, é do Decálogo - haveria uma
contradição- e hâ mesmo -porque isto levaria a um maior "coeficiente de abertura" - parece-nos que não hâ um Tratado de
Economia que contradiga esta afirmação ainda maior do que aquele
condenado pelo partido da Oposição. Terá sido isto um lapso?
Evidentemente nilo! Não porque, embora diga ao contrârio,
sabe a Oposição que hoje somos menos vulneráveis a crises interna·
cionais do que na época cm que apresentávamos menor "coeficiente
de abertura" - como que a Oposição -, mas cm compensação,
dependência quase total da conjuntura cafeeiro internacional favorável.
Tanto sabe que o crescimento das exportações, baseado na
diversificação, é: extremamente válido que recomenda, a criação de
tradings companics para melhorar o poder de barbanha dos nossos
produtores de soja, milho, carne, sucos de frutas, etc, Sabe igual·
mente o MDB que o Brasil agiu corrctamente por não desconhecer
que, justamente, foram os produtos agrícolas c os da indústria têxtil,
de calçados, couros etc. os que mais significativamente contribuiram
para a expansão das exportações. Da mesma forma, não desconhece
que as exportações propiciaram dinamização de setorcs que, embora
ultamentc absorvedores de milo-dc·obra, eram tidos como "tradi·
cionais, nilo dinúmicos c característicos de uma estrutura econômica
arcaica e feudal",
O nome é: muito bonito, mas, realmente, foram eles que pesaram
cm nossa bulança comercial.
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Mas, cm outra linha de ataque, diz a Oposição que o modelo
usado pela Revolução é errado porque subsidia o fator capital e
comprime os salârios. Mais correto seria o uso de um "modelo
emedebista de forte cunho social", que estamos todos nós, da
Maioria, absolutamente curiosos de saber qual seja.
O que indica entretanto de concreto? Dele conhecemos medidas
esparsas, tais como a sugestão do Decálogo:
·
"limitação da corrcção monetâria nos financiamentos concedidos pelos Bancos oficiais a projetes prioritários."
Mas o que é a "limitação da correçilo monetária" senão subsidio ao fator capital? De um lado o MDB é contra o subsídio no capital, de outro, critica o Governo por niio subsidiar o fator capital de
forma mais generosa. Qual afinal a opção?
Da mesma maneira, erguem-se vozes no MDB a favor da
diminuição da presença do investimento estatal. Reclamam maiores
estímulos- vale dizer subs(dios - ao setor privado. Mas o próprio
Decâlogo diz claramente que, no programa de substituição de
importações, o Governo não deve esperar pelo setor privado. Deve,
portanto, elevar a participação da empresa estatal em vários setores
adicionais. A afirmativa não é nossa. Qual afinal a opção do MDB?
Como concilia o partido de oposição suas sugestões, que silo
contraditórias?
Na luta cstatiznçiio versus privatização, é: ou não inconteste
para o MDB estar a maior presença do sctor privado na dependência
niio só dos ganhos de eficiência associados à capacidade empresarial
mus também ao desenvolvimento do merendo de capitais?
Como então concilia ele esta posiçi\o com a sua recomendaçi\o
de taxação- de até: 90%- pnru os ganhos de capital, heranças, etc.?
De um Indo diz que o setor privado é fraco, ineficiente e não merecedor de confiança, De outro, procura justamente fechar as portas que
permitiriam a fortificação de mercado de capitais, etc,.
O Governo, pois, não acolhe nem pode endossar as coloca·
ções feitas sobre o assunto pela nobre Oposiçi\o. Cônscio de suas
responsubilidudes, procura enfrentar atenuando suus conseqUên·

cias, como do conhecimento desta Casa, os quatro grandes problemas a seguir:
-manutenção do crescimento do PIB c do emprego;
-redução da inflação;
-melhoria da distribuição de renda (individual e regional); e
-diminuição do déficit da balança comercial.
. Está bem ciente da necessidade de estabelecer um razoâvel
equilíbrio entre o controle da inflação e a taxa de crescimento, intcr·
relacionadas que se encontram. Não apreciarâ um dos problemas
isoladamente, o que lhe seria fácil, nem por outro lado usarâ para
eles tratamento de choque.
Não tem vocação suicida c adota para o caso, coerente com a
csquematização atrás exposta, medidas que, ao longo do tempo e cm
face das dificuldades, vão sendo exigidas. Não considera- e é bom
darmos õnfase à afirmativa- que a alta cifra de dispõndio de divisas
com combustíveis seja a fonte de todos os nossos problemas. Basta
examinarmos os dclicits, itens de nossa pauta de importação, para
verificarmos que, enquanto atinge o petróleo os totais de
US$ 2,961 Mi e USS 3,073.5 Mi, respectivamente cm 1974 c 19,7.~ •.
o item referente a ferro c aço alcançou no mesmo pcriodo os valores
USS 1,536 Mi c USS 1,263.1 Mi, c aquele a equipamentos
USS 3,119.1 Mi em 1974, e .USS 3,931.9 Mi, o que somado dá
números fJcm superiores aos correspondentes no ouro negro.
Ma•,, de 1973 pura 1974 tivemos um aumento, nas nossas importações, de quase 6 bilhões de dólares, dos quais apenas dois referentes no aumento do petróleo, os quatro sendo atribuídos à inflação
externa, nos preços exagerados dos equipamentos e das matérias de
insumos básicos de que é: carente nosso desenvolvimento, subidos
artificialmente pelos pulses fornecedores que, por sua vez, tinham
necessidade de medidas pura se contrapor àquele deficit de petróleo
de suas próprias balanças comerciais.
Que fez o Governo? Tomou as medidas necessárias para
diminUição destas importações paulatinamente. E como? Com
programas destinados a produção de bens e insumos que permitis·
sem o corte desses gargalos cm nossa balança comercial, ao lado de
umu poUtica de restrição dos supérfluos.
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só scrú obtido com a procura de auto-suficiêncin nos itens básicos e
de mntérias primas e de bens de capital ao lado de uma politica agressiva nus exportações.
E nessa direçilo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, caminho o
Brasil, resolutnmcnte.
Fizemos, desde o inicio desta oração, nilo ataques à Oposição,
como afirmou o ilustre representante de São Paulo, formulamos sim,
perguntns a serem respondidas, se posslvel,
O Sr. Evelásio VIeira (MDB - SC) ....; Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Confesso, eminente
Scnudor Virgílio Távora, que tenho sempre uma profunda sensação
cm ouvi-lo, escutá-lo, principalmente com o objctivo de enriquecer
os meus parcos conhecimentos ...
OSR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA-CE)-Nãoapoiado.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC) - ... e buscar, ouvindo, um
aprendizado. V, Ex• é dotado de muita experiência, de muita
inteligência, de muita cultura, revelo interesse no exame da problemática brasileira e sempre que usa da palavra tem o cuidado de fazer a
abordagem com uma responsabilidade e um conhecimento amplo.
Na tarde de hoje, no enunciado do discurso, disse V, Ex• que o MDB
tem se preocupado nus criticns ao Governo, buscando interesse el~i
toral, que o MDB não procura oferecer .alternativas. Quer-me purecer que há equívoco de V. Ex• ...
OSR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- O equívoco é
de V. Ex•
O Sr. Evclásio Viciru (MDB- SC) - ... porque os Anais destn
Caso estão repletos de sugestões, de alternativos que os homens do
MDB têm oferecido no Governo. Na ubordagcm que fez, V. Ex•, se
valeu de um documento de autoria, provuvclmente, do Senudor
Roberto Saturnino, puro analisá-lo, para contraditá-lo. Isto cvidên·
ciu que o nosso Partido, através da sua pessoa mais credenciada no
campo económico, está tentando oferecer alternativas ao Governo e
tanto elas são válidas, legítimas, que V. Ex• se preocupou em estudálas, cm unalisá-las e tentar contraditar. Permita-me dizer a V. Ex•
que, ninda recentemente, nesta Casa, a Oposição e particularmente
cu, defendi a necessidade da criação de uma grande empresa de grande porte para agir no campo da comercialização, principalmente no
sctor das exportações. Alguns dos Srs, Senadores disseram que isso
era inviável, inclusive V. Ex• Pois bem: não para gâudio meu, mas
para gáudio da Nação, o Governo, cm menos de 24 horas,
recentemente, criou a INTERBRÃS, que vai, cxatumcnte, cumprir
aquela missão que vinham os aqui nesta Casa a defender. Poderiam os
enumerar uma série de contribuições que temos oferecido nesta Casa
c que o Governo com sabedoria tem acolhido. Como o horário de V,
Ex• está terminando, a Presidência desta Casa já fez um apelo para
que não houvesse mais apartes, limito-me, aqui, mas gostaria que V,
Ex• dispusesse de mais tempo para eu enumerar outras sugestões
sadias da Oposição, no sentido de ser buscar o desenvolvimento, mas
com n participução do povo, Não falta rã oportunidade, porque V,
Ex• constantemente vem à tribuna c teremos ensejo de dizer aquilo
que niio poderemos fazer neste momento.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- lniciulmcnte,
us desculpus à Presidência pelo concessão do uparte. Mos, nilo de
hoje, gostamos de ouvir as intervenções do eminente Senador por
Suntn Catarinu. Nem sempre com elas eoncordumos, mus sempre
gostamos de upreciú-lus e recolhi:-Ius.
Feito este exórdio, diremos cuidado, Senador Evclúsio, com a
umnésiu. que estio passando do seu ilustre Colega puru V. Ex•

Quanto à parte da grande companhia, das grandes tradlng
companles ê este exatamcnte um dos pontos em que o eminente Sena·
dor Roberto Saturnino e o Vice·Lider da ARENA concordam c
concordaram. Remeto V. Ex• aos Diários do Congresso. Tenha
V. Ex• muito cuidado, porque a amnésia do eminente Senador
por São Paulo passa já para V, Ex•
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB -SC) - Na próxima segunda·
feira exibirei a parte do Diário do Congresso cm que V. Ex• diz que o
Governo. não teria recursos para se criar essa grande empresa.
O SR; VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Perdão,
vamos retificar. Foi afirmado que V. Ex• sugeria uma única grande
empresa e o próprio seu Vice-Líder e o da Maioria eram favoráveiscomo foram à criação não só da INTERBRÃS, como da COBEC e
outras - à idéia de grandes empresas. Agora, numa grande trading
estatal, que fosse monopolista, isso·dissemos que não, no momento
dizemos que não c no futuro diremos que não.
Fazemos esta explicação apenas, para que, nem V. Ex• caia cm
contradição, nem também desmereçamos do apreço que, sabemos,
gozamos por parte de V. Ex•
Sr. Presidente, dissemos aqui, desde o início; as respostas dadas
à Oposição foram feitas sob a forma de perguntas.
Não percutimos apenas o Décalogo. Se mais nos detivemos nele
é porque até agorn - recordem-se os Srs. Senadores do que dito
durante o tempo da oração -havia sugestões esparsas. Não vimos o
modelo -é uma coisa completamente diferente - não conhecemos
o modelo de desenvolvimento cmedcbista desse cunho
eminentemente social, como é assoalhado, e o que até o dia de hoje,
nesta Casa, desafiando contestação de 71 a esta parte, ouvimos de
mais conciso, que mais se aproximasse de um repositório de
intenções cconômicas era o Decálogo no qual, portanto, detivemos:
Mas não foi somente nele, c isso desejamos deixar bem claro.
Finalmente, Srs. Senadores, permitimo-nos, ao terminar este
pronunciamento, que- repetimos- podia ser resumido em perguntas lançadas à nobre Oposição em cobrança de alternativas, cm de
modelo emedebista de desenvolvimento, que, até ao dia de hoje, aqui
não foi apresentaao, embora assoalhado ·- fazemos nossas as
palavras do representante da Comissão Promotora do jantar
oferecido pelas Classes Produtoras - da terra do eminente Senador
Orestes Quércia, cm fevereiro deste ano - o Sr.. Amador Aguiar ao insigne Ministro João Paulo dos Reis Velloso:
"Quero ainda solicitar a todos os brasileiros, até onde
minhas palavras possam ser ouvidas, meditadas e
acreditadas, que se acautelem, que estejam atentos c
prevenidos contra os exageros de ·informações de
acontecimentos tránsformados cm catástrofes sensacionais:
contrn o pessimismo doentio c infundado, muitas vezes
veiculado por pessoas inocentes, no entanto mal informadas,
outras vezes por minorias bem informadas, mas

interessudas."
E como o orador, conclulmos dizendo que as vítimas desse
procedimento negativo seremos, Srs. Senadores, nós mesmos, os
brasileiros, ou o Brasil a quem tanto estremecemos. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
VIRGILIO TÁVORA EM SEU DISCURSO:
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Prelimin•r

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não é dos meus hábitos desmentir noticiário da Imprensa, mas
não tive como evitar fazê-lo recentemente, ao solicitar do prestigioso
vespertino baiano A Tarde- o grande jornal de Simões Filho- que
retificasse a vcrsiio que publicou de uma conversa que mantive com o
seu repórter credenciado no Aeroporto de Salvador.
Perguntado pelo repórter sobre os atuais nivcis de produção de
petróleo cm Sergipe, informei·lhc que estávamos produzindo cerca
de 60 mil barris diários e que, dentro de 2 ou 3 anos, atingirfamos 120
ou l 30 mil barris, esperando que, no futuro, viesse a superar a produ·
ção dos poços da Bahia. O repórter equivocou-se e me atribuiu a
declaração de que Sergipe já havia alcançado o Indico que eu previra.
Mais do que o equivoco do repórter, que é compreensivel,
sobretudo, considerando as circunstâncias cm que foi tomada a
entrevista - num aeroporto e no curto espaço de uma escala - o
que me surpreendeu foi a pressa com que.a Assessoria de Relações
Públicas da RegiUo de Produção da PETROBRÁS, na Bahia,
distribuiu noticiário para as agências noticiosas retificando o que foi
publicado. Creio que melhor seria se a apressada Assessoria
aguardasse a minha própria palavra, que não tardou, ou a mim se
dirigisse para indagar se verdadeiras as declarações que me foram,
por equivoco, atribuídas, de Jogo objeto da carta que, ao ter conheci·
mento da publicação, dirigi ao Dr. Jorge Calmon, ilustre Diretor da
A Tarde, que corretamentc autorizou a publicação no conceituado
vespertino baiano.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• me permite
um aparte?
'
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer.

SE) -

Com

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- O pronunciamento de
V. Ex• caracteriza 2 fnlhas no episódio. Umo, da parte do repórter,
que nilo reproduziu com fidelidade as declarações a ele prestadas por
V. Ex• no Aeroporto de Salvador; c uma falha muito maior c
incompreenslvel, do Setor de Relações Públicas da Regiilo de Produ·
çilo du PETROBRÁS, na Buhia. Admile·se esse cnguno, admite-se

essa falha num jornal diário, como A Tarde da Bahia, em que o
repórter terá que levar rapidamente o resultado das suas entrevistas e
dus suas coletas de informações, Então, a pressa na divulgação das
declarações atribuidas a V. Ex• i: que foi a principal responsável pela
falha, mesmo porque não se presume se quer que o repórter tivesse
agido maliciosamente. Mas a Assessoria de Relações Públicas da
PETROBRÁS - como bem salientou V. Ex• - agiu precipitada·
mente. Ela não estava sob a coação do relógio e da folhinha, como
estiveru o repórter do jornal. Ela poderia perfeitamente esperar,
porque não se tratava de incêndio cm instalações da PETROBRÁS
que motivasse reação tão rápida. E mais, no caso da Assessoria da
PETROBRÁS, ela agiu com desconsideração para com V. Ex•
Deveria ou se dirigir a V. Ex• ou, entilo, aguardar a rctificaçilo, que
tinalmente, veio por parte do nobre Colega.
profundamente
lamentável que isso aconteça com um representante do povo como é
V. Ex• Faço esta intervenção no pronunciamento de V. Ex• para
que o meu aparte possa ter algumas implicações pedagógicas em
favor da desprcparada Assessoria de Relações Públicas da Bahia.

e

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•. eminente Senador Eurico Rczende, e digo que, ao
tomar conhçcimento da publicação da entrevista que concedi, no
mesmo dia escrevi à Direção da A Tarde, esclarecendo vários itens,
dentre eles o referente à produção de petróleo cm Sergipe.
Dois dias depois, chegavam ao meu Gahinetc recortes de JOrnats
de várias Capitais, noticiando a nota da Assessoria de Relações
Públicas da Superintendência da PETROBRÁS na Bahia.
Estranhamos o acontecido, pois, nesta Casa e na Câmara dos
Deputados, sempre aplaudimos a PETROBRÁS, o seu trabalho, a
dedicação dos seus funcionários c os bcneficios que tem carreado
para Sergipe.
E> Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com
muito prazer, eminente Senador Luiz Cavalcante.
·

O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA -AI.)- Era justamente isso
que queria aditar ao aparte do eminente Udcr Eurico Rezende. Ê
que ninguém deste Plenório tem sido mais constante e mais inlicxivel
defensor dn PETROBRÁS do que o Senador Lourival Baptista.

.
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0SR. LOURIVALBAPTISrA(ARENA-SE)- Sou muito·
grato a V. Ex•, eminente Senador Luiz Cavalcante, por este aputo,.
,que muito honra o pronunciamento que faço na tarde de hoje.

T~

R DE

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA)- Permite
V. Ex• um aparte?
- - - - -IIAI.VADOfll
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O SR. LOURIVAL BAPriSTA (ARENA -'SE) - Com
muito prazer, eminente Senador Henrique de La Rocque,

•

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Também
gostaria de trazer as minhas palavras neste ·instante cm que V. Ex•
repõe ·a verdade de fatos ocorridos no Aeroporto de Salvador. O
repórter que ouviu o dedicado Representante de Sergipe atribuiu-lhe
a declaração de que Sergipe, produzindo '130 mil barris diários de
petróleo, já havia superado a produção do Estado da Bahia. O
profissional dà Imprensa baiana, co'm a devida vênia, ni!o interpretou, na realidade, o que V. Ex• dissera. E o que fez o Sr. Senador
Lourivàl Baptista? De logo,' dirigindo-se ao jornal que publicara
.Sscs informes, solicitou a devida rctificação. Como bem assinalaram
os no~res Srs. Senador~ Eurico Rczcnde c Luiz Cavalcante, é de se
estranhar que o Serviço de Relações Públicas da PETROBRÁS hou. vcssc divulgado, Brasil afora, as declarações de V. Ex• como procedentes, expondo-o à posição dificil de ter proclamado um fato que
não é verdadeiro c que não partiu da sua autoria. Neste instante, cm
proclamando o que na realidade dissera, V. Ex• faz muito bem cm
estabelecer a verdade das suas declarações, que foram indiscutivelmente deturpadas.
O SR, LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) - Sou muito
grato também a V. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocquc,
por este aparte, que muito nos honra c muito nos sensibiliza,
apoiando as palavras que nesta hora proferimos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é dos meus hábitos desmentir noticiário da imprensa, mas nilo tive como evitar fuê-lo recentemente, ao solicita r do prestigioso vespertino baiano A Tarde o grande jornal de Simões Filho- que rctificassc a vcrsilo que publicou de uma conversa que mantive com o seu repórter credenciado no
Aeroporto de Salvador.
Perguntado pelo repórter sobre os atuais n!veis de produção.dc
petróleo cm Sergipe, jnformci-lhc que estávamos produzindo cerca
de 60 mil barris di:irios c que, dentro de 2 ou 3 anos, atingir!amos 120
ou 130 mil barris, esperando que, no futuro, viesse a superar a produção dos poços da Bahia. O repórter cquivocou•se .c me atribuiu' a
declaração de que Sergipe jâ havia alcancado o !ndic:c que cu previra.
Mais do que o cqu!voco do repórter, que é comprccns!vcl,
sobretudo considerando as circunstâncias cm que foi tomada a entrevista- num aeroporto c no curto espaço de uma escala -o que me
surpreendeu foi a pressa com que a Assessoria de Relações Públicas
da Região de Produção da PETROBRÁS na Bahia distribuiu noticiário para as agências noticiosas rctiflcando o que foi publicado.
Creio que melhor seria se a apressada assessoria aguardasse a minha
própria palavra, que não iardou, ou a ~im se dirigisse para indagar
se verdadeiras as declarações que me foram, por cqu!voco, atribu!das, de lo~o .objcto da carta que, ao ter conhecimento da publicação, dirigi ao Dr. Jorge Calmon, ilustre Dirctor da A Tarde, que
corrctamcntc auto.rizou a publicação no conceituado vespertino
baiano. Acho que, agindo assim, não seguiu as reiteradas deter·
minaçõcs do nosso Eminente Presidente General Ernesto Gciscl.
Acredito, Sr. Presidente, que, como Senador da República c
amigo da PETROJIRÁS, deveria merecer a consideração de ser antes
ouvido, para que nilo fosse v!tima da injustiça de um desmentido a
declarações que nilo prestei.
Leio, para conhecimento dos Senhores Senadores, o texto da rc·
tiflcaçilo publicada na A Tarde, cm sua cdiçilo do dltlmo dia 27 de
março, cuja (ntcgra é a seguinte:

Senador retifica:
Sergipe produz 60
mil barris diários
O Senador Lourlvat Baptlata (Arena, Sergipe) teu em
Brasttla a entrevista que dele tomara nossa reportagem
no aeroporto, qwando de
eua passagem ~or Salvador,
e a respeito nos escreve •
Na carta, retlf!ca a !nforma·
çlo divulgada sobre a ·produçlo da petróleo em Sergipe, o •ollclta a publlcaçlo
da algumas declaraçOas
suas que, por falta de eapa·
ço, na ocasllo, nlo puderam
aer eatampadaa. Eis a carta do ex-Governador de
Sergipe:

130 mil barris-dia. E, co,..
tlnuando, disse que muito
em breve estarlamos sup&rando a produçilo da óleo,
da Bahla. Nilo me furtei a
comentar a atuaçlo do llu•·
tre Sanador Lulz Viana FIlho, pola que, Indagado potro repórter, declarai qutt "
ex-Governador, que havta
atdo um grande deputado a
realizado uma axtraordin4n"
admlnlsrraçAo como Govur·
nador, vinha tendo brilhante
atuaçlo no SenadQ. Federal,
honrando com o seu talento,
nlo apenas a B.ahla, mas o
Brasil. Referi-me,· também,
à sltuaçlo da ARENA ser·
glpana, quando disse que 1
aua dlreÇio estadual desem·
penha
dlnêmlca
atlvi·
dade; criando. desse modo, condíç6es plenas da
vitória para a nossa le·
genda nas pró~lmps el11·
çlles. Este, como i:lols óutros assuntos ainda aborCII·
dos com o repórter,
constou da nota publicada.
Por último. perguntaC!o,
dei o meu testemunho aobre
1 oora de Governo que. esta
aendo realizada pelo Governador José Rollembara
Leite, realmenla de,dicado 1
construir o desenvolvimento
do Estado e 1 proporcionar
bem-estar ao ·povo serglpa·
no, assunto que, tambêm,
nlo foi mencionado na re·
portagem".

"Da passagem por Salva·
dor, a caminho de AracBJu,
prutal algumaa declaracoes
a e111 conceituado Jornal. a
pedido do seu repórter c,..
cftnclado no Aeroporto Doia
da Julho, a agora, lendo sua
edlçlo do ~ttlmo dia 15, rlflco terem aldo elas publt·
cad11 oom, atgumaa tncor·
reçllta, . a principal ou
quala no tocante A aluai
produçlo di petr61eo de
Sergipe.
o que declarei ror qua u
Eltldo de Sergipe talA prg.
duzlndo atualment·e cerCII
d- 80 mil berria dl6riOI III
pllr61to, 1 que daqui 1 doia
ou trh enoa, quando entre·
. t1111 lm comoleta operaçlo
oa poçoa JA deicobertos, e1n
terra e no mar, asea produ·
çlo aa elevar6 para 120 ou
Assim, Sr. Presidente, fica esclarecido o episódio, rctiflcando
dados que não citei durante a conversa com a reportagem do jornal
A Tarde, no Aeroporto 'Dois de Julho, cm Salvador. (Muito bem!
Palmas.)

nla

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Nu sessão de sexta-feira última, por ocnsiilo do discurso que
cntilo proferia o nobre Senador Marcos Freire, cm que S. Ex•
relatava o esbanjamento de dinheiros públicos, no Estado do
Para nA, com ~ma cadeia de jornais pertencentes a certo c determinado poUtico, nós lhe demos um aparte, relatando o que se. passava no

-68nÇ>sso Estado, cm que o Governador, ~sarido ·c abusando doi
di11hclros p~bllcos de um crodjdo, anemico c exaurido Erário,
distribuída, a milos cheias c copiosamente, fartos reclinas do Estado
com a publicidade oficial cm dotcrminadojomal.
· Sr. Presidente, esse fato sotã objeto.,dc pedido de Comiulo
Parlamentar de lngutrito, para cuja constituição· apanharcm'os
assinaturas oportunamente·.- c jA na! próxima . semana nos
pronunciaremos a respeito. No cnt~nto, Sr.'PrclldÍiite,tlndo recebi;
do de um dirctor de jornal de nossa Capillll'radioJrima, que vem cm
socorro do nosso pronunciamento, leio cate informe, cate dado, este
documento, para que, à guisa de reforço du noslll id61u, sirva de
advertência àqueles que defenderam o Governador nnta c na Outra
Casa do Congresso Nacional, porque o éliJ;Ctor acuú aatamonte o
Governo do Estado do esbanjamento que tem praticado e da
discriminação com qu~ tem agido contra os jornais do meu.Estado.
Eis o docummto: ·
"Senador Dirceu Cardoso- Bancada do MDB
Senado Fcdcral
BrasOia-DF
Informo Vossência enviei hoje telegrama Senador
Eurico Rczcndc quem reconheço paladino luta democracia c
Jibcrd.ade Imprensa brasileira vg protestando contra infeliz
defesa formulou respeito Governo Estado face situaçio
Imprensa capixaba pi Governador Nlmciltc nio aceita crfti·
ca c persegue aqueles que a fazem ·como o Jonal da Cidade
do qual sou um dos Dirciores pt Desafiamos Sua l!xccJencia
aparesentar ao Senado um cxtrato: verba pqbllcidade suta
ano iS C inicio 76 'vcrificaçio monlàntc''(Jtido hO!IO jornal
Rúllo Cac:boelro ltapemlrlm c ~utros principalmente a
Gazeta c a Tribuna pt·Achamos direito Excel~ncia dar sua
publicidade quem .convier mu · nio tentar falta verdade
afirmando. falsamente dar c pcr.indo vs jl .estivemos
amcsçados Governador jornal .i?orquc c:riticanlos .seus
erros pt Somos favorâvcis CPI apurar verdade e deve ela
começar Tribun;ll Contas Estados onde proccao pool
publicitário encontra-se · paralisado c seril' reptro pi Em
quanto monta tal processo vg pcrauntamos pi Eipcramos
toda verdade seja apuráda com justiça. - Djalmia J Maallllics, Dirctor Jonal da Clddt pt"

e

Sr. Presidente,. este t o documento que nilo deixamos. pusàr
mais um dia a fim de lê-lo c fazê-lo transcrévcr nos ·Anais da Caia,
pois 'serve de informe c dado à Comiuio Parlamentar de lnqutrito
que haveremos de. requerer. ao Senado, para apurar .o csbanjamcnto
dos dinheiros pllblicos no nosso ,Estado, proccdido pelo Governo.
lJm Erário que·rcccbc injcçõcs mensais do Governo Federal para o
p•·saÍnento do funcionalismo p6blico c, no entanto, ll mcnsalmcnic
são gastas fortunas vultosas cm auxmo, cm.sustcntaçilo, aos jornais
da capital.
Era o que tinha a dizer. (Mui to bem I P'lmas.) .
O SR. PRESIDENTE'(Magalhilcs Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador.Vasconcelos Torres:
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronuncia

o ~eguintc discuno.)- Sr. ,Presidente, Sn. Senadores:
O que citá havendo com o DETRAN do Elstado do Rio de
Janeiro? Esta pergunta, que comporta várias respostas, cxiae prin·
cipalmentc uma, que~ a do seu titular.• o Comandante Celso Fr11nco~
DCJde os problemas das .multas excessivas, át6 a cobrança. de
placas a preços exorbitanfq~, absurdos e ineocrcntes, o que·•• obser·
"I c sc.comenta t que ha 1jualquer coisa a cxillir umn explicação n
respeito do assunto.

Ao que se comenta, a repartiçllo que controla o trAfego no Elsta·
do cobra .CrS 72,00 e CrS ·120,00 pelas placas de ferro e de aço,
respectivamente, enquanto uma loja, na Avenida Mcm de Sá, vende
o mesmo material á CrS 45,00 c CrS 70,00. Esse um·assunto ampla·
rno11tc. ventilado c discutid'o no Legislativo Estadual.

H6 outros assuntos que exigem. amplas explicações, como esta·
cionammto; cmplacamento de ónibus de um munii:lpio· réalizadó cm
outros; inodlficaçi!cs de ~r4nslto; reboques; paraàu de colctivos,
etc., sem ralar na desorsanizaçilo absoluta dos scm6foros na cidade
do Rio de Janeiro.
HA 1.1m aspecto importante a salientar nclta balbllrdia toda, que
é o desemprego causado face, seg1.1ndo se informa, à decislo de fiÇijr
sob a responsabilidade dos motoristas ak multas de trAnsito dos
ónibus - o que j4 estaria causando .um abandono da proli11lo, por
parte dique!~ que preferem'enfrentar a cobrança alta pelo amnda·
menta de tAxi, a ter· que auumlr a· naponsabilldade de multai que
aé.mtam scnsfvcl diminulçio no aal6rio a ser percebido no fim do
mil por aquela categoria proftuional: ·
.
Nio sei se os patrõ,es tomaram casa dccisl() por contra própria
ou se foi o DETRAN quem a estabeleceu.
Enquanto a "Babel" se instala, o nómero de ..:idcntca dc·trArego, muitas vezes CO!II vitimas fatais, no antiao Estado da Guanabara
se avoluma diariamente. Nlo a6 cate assunto como o1.1tros relaciona·
dos com o trAnsito no Estado do-Rio de Janeiro Irar-me-lo Atribuna
novamente, quando espero, leahncntc decompor toda essa anAiqui·
ca sitllaçio que vc!ll causando strioa prcjulzos materiais e pessoais .
ao glorioso povo do meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Prcaidcntc. (Muito bcníl Palma&.) .

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) (Nio hl maia oradorcs inscritos. Pausa.)
·
Com vistas a leitura c demais providências ncccss6riasl tramita·
çilo da Proposta de Emenda à Constituiçio nl I/76, a Presidência
convoca IICIIio conjunta 'a realizar-ao no próximo dia 5, ICJUnda·
feira, la 18 horas c 30 minutos, no plen6rio da Cimara dos
Dcputàdos. (Pausa.)
·
·
O Sr. Scnad9r Robcrto·Satumino .acsba de enviar à Mesa
requerimento cuja apfCI!Cnlaçio, na forma do dispoato no art. 259, §
III, letra a/4 do RCJimento lntemo, deve aer feito na Hora do Expe·
dicnte. A proposiçio ~rA anunciada na próxima aeulo, · .
..
O SR. PRESIDENTE (Maplhlcs Pinto) - Nada maia havendo .a tratar, dcsiBDO para a 101sio ordinlria da próxima ICJUÍlda·
feira, dia 5 de abril de 1976, a SCJUintc

ORDEM DO DIA
-1-

Diacuuilo, cm turno ónico, da redaçilo finil (orcrccida ~la
Comisslo de Redaçio cm acu Parcccr n• 98, de 1976), do Projeto de
Lei doScnadon•IJO,de i975, do Sr. ~adorNelson.Cameiro, que
dá no~a r~daçilo ao art. 864 c ao·capat do:art. 86ida Consolidaçlo
das Lc1s do Trabalho.

-2Discusslo, cm segundo turno, ao Projeto de Lei do Senado n•
55, de 197:5, llo Sr. Senador Osircs Teixeira, que declara de utilioadc
p~blica o Grande Oriente do Brasil, os Grandes Orientes Estaduais c
as Lojas a ele filiadas,.cxistcntcs no Pais, tendo
PARECER, sob n• 97, de 1976, da Comissão.
- de Redaçào, oferecendo a rcdaçilo do vencido.

-3Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•.
129, de 1975, de autoria do Sr. Senador Vasc:Oncclos Torres, q~c
veda ao empregador cfctuar qualquer desconto no salário do
empregado, nos casos que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 681 a 683, dcl975, das Comissões:
..-de Constltulçilo e JustiÇa, pela constitucionalidade c
juridicidadc;
-de Leelslaçio Scic:lal, favorável; c
-de Fbla11ças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Está encerrada a
sessão.
(Ltwznra-st a sessilo às 16 horru • j j minutos.)

3l•Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em S de abril de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Cattete Pinheiro - Renato
Franco- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney - Helvidio Nunes - Mauro Benevides - Virgflio TAvo.ra Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Ruy Carneiro - Marcos
Freire - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante- Augusto Franco Ruy Santos- Eurico Rczendc- Itamar Franco- Magalhães Pin·
to - ltalfvio Coelho - Saldanha D_!:IJi - Leite Chaves - Daniel
Kricgcr.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimcntal, declaro aberta a sessão,
O Sr. 1•-Sccrctârio vai proceder à leitura do Expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFI CIOS
Do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ti
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA.N• 15, DE 1!176
(N• 76-B/75, na Casa de orlpm)

Art. 3• O art. 354, e seu parágrafo único da Consolidação das
Leis do Trabalho passam a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 354. A prop'orcionalidnde serã de 2/3 (dois ter·
ços) em cada categoria profissional de qualquer nivel, podendo o Ministério do Trabalho fixar proporcionalidade inferior
em atenção a circunstâncias especiais de cada atividade,
desde que comprove, por processo administrativo, a pedido
da empresa interessada, a insuficiência do número de
brasileiros na ati vidade de que se truta.
Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória
em relação à totalidade do quadro de pessoal em cada categoria profissional de qualquer nível e cm relação à folha de
salários."
Art. 4• O art. 358 da Consolidação das Leis do Trabalho
passa a vigorar com a seguinte redução, suprimidas as alíneas a, b, e
e de, acrescido de§ 2•:
"Art. 358. Nenhuma empresa pode pagar a brasileiro
que exerça função análoga, a juízo do Mini.stério do
Trabalho, à que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, cxceto quando a remuneração resultar
de maior produçáo para os que trabalham cm comissão ou
por tarefa, que são fixadas no mesmo percentual c valor.
~

Introduz alteracan na Contolldaclo daa Lei• do Trabalho, apronda pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de
1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O taput do art. 352 da Consolidação das Leis do
Trabalho passa a vigorar com a seguinte redaçilo:
"Art. 352. As empresas, individuais ou colctivas, que
explorem serviços públicos dados cm concessão, ou que
exerçam atividudes industriais ou comerciais, são obrigadas a·
manter, no seu quadro de pessoal, em cada categoria
pronssional de qualquer nível, uma proporção de brasileiros
niio inferior à estabelecida no presente Capitulo."
Art. 2• O art. 353 da Consolidação das Leis do Trabalho
pnssu a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros para fins
deste Capitulo, e ressalvudo o exercicio de profissões reservudus uos brasileiros mitos ou aos brusileiros em gerul, os
estrungeiros que, residindo no Puis h:! muis de lO (dez) anos,
tenhum cônjuge ou filho brusileiro, não precedendo, sob
hipótese ulguma, ao brasileiro nu to ou nuturalizado, em sua
admissão uo emprego,"

I• .......................................... .

§ 2• Os direitos adquiridos pelo pessoal dos aluais
quadros das empresas serão respeitados no processo de
aduptação destes mesmos quadros ao texto deste Capitulo,
vedadas novas admissões de estrangeiros cm qualquer cate·
goria pronssional de qualquer nível, até satisfeitas as condições destn lei,
1

'

Art. 5• Fica revogado o art. 357, da Consolidação das Leis
do Trabalho face às novas reduções dadas aos artigos 352 c 354 da
mesma Consolidação.
Art. 6• Esta Lei entrar{o em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,

LEGISLAÇt10 CITADtl
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de
1943•

... ... ··········· ····················· ·····················
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TITULO III
Dao Normas Especiais de Tulela
Do Trabalho

-70CAPITULO II
Da Nadoaallzaçio do Trabalho
SEÇÃO I
Da Propordoulldade do En~pnaadoo
Brulleii'OI
Art. 352. As empresas, individuais ou colctivas, que explorem
serviços públicos dados cm concessão, ou que exerçam atividadcs
industriais ou comerciais, são obrigadas a manter, no quadro dÓ seu
pessoal, quando composto de três ou mais empregados, uma proporção de brasileiros nilo inferior à estabelecida no presente capitulo.

.. ··················· ······ ........................... .

Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros para os fins deste
capitulo c ressalvado o cxerclcio de profissões reservadas aos
brasileiros natos ou aos brasileiros cm geral, os estrangeiros .que,
residindo no Pais há mais de dez anos, tenham ctlnjugc ou filho
brasileiro.
Art. 354. A proporcionalidade será de dois terços de,
empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção as circunstâncias especiais de cada
atividadc, mediante ato do Poder Executivo, . c depois de
devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho c
pelo Serviço de Estatlstica da Previdência c Trabalho a insuficiência
do número de brasileiros na atividadc de que se tratar.
Parágrafo único, A proporcionalidade-é obrigatória nilo só cm
relação à totalidade do quadro de empregados, com as cxccções
desta Lei, como ainda cm relação à correspondente folha de sah\rios.
Art. 357. Nilo se compreendem na proporcionalidade os
empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que,
a juizo do Ministério do Trabalho c Previdência Social (MTPS), haja
falta de trabalhadores nacionais.
Art. 358. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a
juizo do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), à que
é exercida por estrangeiro a seu serviço, salãrio inferior ao deste,
cxcctuando·sc os casos seguintes:
a) quando, nos cstabelccimmtoa que não tenham quadros de
empregados organizados cm carreira, o brasileiro contar menos de
dois anos de serviço, c o estrangeiro mais de dois anos;
'
b) quando, mcdiánte-aprovação de) M:iniiíi~riÕ dÓ;rraliatho c
Previdência Social (MTPS), houver q~adro organizado em carreira
cm que seja garantido o acesso por antiguidade;
c) quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, c não
o for o estrangeiro;
d) quando a remuneração resultar de maior produção, para os
que trabalham à comissão ou por tarefa.
· Parágrafo único, Nos casos de falta ou cessão de serviço, a
dispensa do empregado estrangeiro deve preceder à de brasileiro que
exerça função anãloga.

..... ····· ................................... ... .. .
''

''

IÀs Comissões de Constituiçíio e Justiça, de Legisiaçíio
Social e de Economia.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA Nt 16, DE 1!176
(Nt 619/~Z, aa Cua de orlsem)
Dotol'llliaa leualallllllloo prfrioo do Cllllo pua ftxaçio de
P'- do produtooasrfcolia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. It Os produtos agrlcolas sujeitos a preços fixados pelo Con·
selho Monetário Nacional ou outro órgão do Executivo tcrilo o seu
custo de produção dircto c indlrcto levantado, por região c por
órgãos t~cnicos federais, com a colaboração das Secretarias de Agri·

cultura dos Estados que estiveram aparelhadas para esse trabalho, a
crit~rio do Ministro da Agricultura.
Art, 2• Os preços que afinal vierem a ser fixados Jevarilo cm
conta os custos respectivos c margem de lucro razoãvcl para o
agricultor, compreendida a remuneração do investimento c a do
próprio lavrador.
.
. ..
Art; 3• Os Ministérios da Fazenda, Indústria c do Comércio c
Agricultura, cujos titulares participam do Conselho Monetário,
podcriio'cstabclcccr convênios, através deste ou dirctamcntc, por sua
delegação, com entidades técnicas privadas de reconhecida
idoneidade para o levantamento referido, o qual deverá estar
concluldo c publicado, com os preços· divulgados, pelo menos 60
(sessenta) dias antes do inicio do plantio, no caso das lavouras anuais
ou, 60 (sessenta) dias antes do inicio das colheitas, quando se tratar
de culturas permanentes.
Art. 4t Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições cm contrário.

IÀs Comissões de Agricultura, de Economia t de Finanças.)

PARECERES
PARECER Nt 130, DE 1!176
Da Comluio de Coaadlulçio e Jllll!ça,IOIIre o Projeto de
Lei do Senado nt 10, de 1!176, que "dllpCie IOIIre a aposoata·
dorla apodal doo pror-m, acretee~~tudo paú1ralo ao art.
!IOda Lei nt5.890, deBdcjuaho de 1973",
Relator: Seaador Henrique de La Rocque
O projeto sob apreciação, de autoria do Ilustre Senador Nelson
Carneiro, visa a acrescentar dispositivo ao art. 99 da Lei n• 5,890/73,
objetivando conceder aos professores o bcncllcio da aposentadoria
especial aos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho.

ecomo p•opõc:
§ 3• A aposentadoria especial dos professores ser! concedida após vinte c cinco anos de serviço."

Na Justificativa, assinala que tal favor jã fora anteriormente
concedido à categoria, atravé! do Decreto n• 53.831, de 24 de março
de 1964, depois revogado pelo de n• 63.230, de 10 de setembro de
1968,
Há de considcrar·se, no caso, que a Lei Orglinica da Prcvidcncia
Social cm seu art. 31, c o art. !IO,caput, da Lei n' 5.890/73, cstabclc·
cem éomo prcssÜposios.para a concessão da aposentadoria especial,
condições de trabalho considerados: a) penosos; b) insalubres;'
c) perigosos - cm nenhuma das quais poder-sc·ia, a priori,
reconhecer a laboriosa classe dos professores.
Ademais, o projeto contraria o parAgrafo único do art. 155 da
Constituição, que dispõe:
"Art, 255, §único- Nenhuma prestação de serviço de
assisti!ncia ou de beneficio compreendidos na providencia
social será criada, majorada ou estendida, sem a corres·
pondcnte fonte de custeio total."
Diante do exposto somos pela rejeição do Projeto, por não sati•·
fazer as condições de constitucionalidade cjuridicidadc.
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1976.- Acdoly Filho,
Presidente - Henrique do La Rocque, Relator - Jo141 Llndoao Dirceu Cardoso, vencido - Nelson Carneiro, vencido - Leite
Cba•es, vencido- Heitor Diu- Hehldlo Nunes.

-71PARECER Nt 131, DE 1976
Da Com1ulo de Coa~dtulçio e Jlllltca, IObre o Projeto de
Lei do Senido 11'1 43, de 1!11ji, que "concede p - permu1111te
aosaer0111utu e aerov"rl01, com mail de 20 (vinte) 1no1 de
ae"lço nu empretU afreu brullelru",
Relator: Senador Leite Cbava
Com o projeto de lei sob nouo exame, pretende o ilustre Sena·
dor Vasconcelos Torres conferir a aeronautas e aeroviârios, a suas·
esposas e filhos menores, três viagens gratuitas por ano pela empresa
de aviação comercial em que venham trabalhando h6 mais de vinte
anos.
Alega, em favor do privll6gio proposto, em suscinta justificação,
que:
'
1) a classe a b~neficiar-se sempre trabalhou visando ao descn·
volvimonto da empresa;
b) seu baixo ordenado nilo lhe permite "construir uma reserva";
c) seu salário ·ou aposentadoria "não lhes dâ condições de
adquirir passagens aéreas".
Admitida a procedência de tais argumentos, silo igualmente váli·
dos - exceto o primeiro - para inúmeras outras classes assalaria·
das, protegidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Assim, sob iguais fundamentos, o guia turlstico teria, na empre·
sa, uma viagem com famllia; o ferroviário, passe gratuito para a mulher e filhos menores; o empregado hoteleiro, dias de hospedagem; os
moços de bordo, igual franquia nas empresas de navegação. E,
assim, exemplos ld·lnftnltum, para que não se quebrasse o princípio
da isonomia legal.
Ora, a matéria, apesar de disfarçada em "lei extravagante", é
de conteúdo eminentemente trabalhista, pois disfarça "prêmio" ou
gratificação especial. ConseqUentemente, deveria, para conformarse à técnica legislativa, inserir-se na CLT a modificação pretendida,
que promove distinção entre trabalhadores, ao arrepio do princípio
da insonomia (art, 153, § I• da Constituição).
Restaria indagar a quem caberia o ónus do prêmio proposto. Se
às empresas o traiamento seria iníquo, com uma obrigação trabalhista a mais apenas às de aviação,
Se à custa das subvenções da União, estaria majorando despe·
sas, sem indicação da·rcspcctiva fonte de receita.
Finalmente, trata-se da prestação de um serviço de transporte,
sob justificação claramente ·assistencial, ao acroviário e sua famOia,
elidindo o cumprimento do Parágrafo Onico do artigo 165 da Cons·
tituição que exige cm tal caso, seja indicada "a correspondente fonte
de custeio total".
·
Assim, embora se vislumbrem melhores intuitos assistcnciais
na proposição, opinamos 'por sua rejeição, por injur!dica, e dificil·
mente inserfvcl na sistcmãtica trabalhista através iniciativa parlamcn'
tar.
·
·
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1976.- Accloly Filho,
Presidente - Leite Chi'"• Relator - Josf Samey - Henrique de
La Rocque - Helvldlo Nunn _;, Heitor Diu - Nelson Carneiro llallvlo Coelho- Dirceu Card010.

os

PARECER N• 131, DE 1!176
Da Comlulo de Con~t!tulçio e Justiça, sobre o Projeto
de Lei do Senado n• 228, de 1975, que "dispõe sobre propor·
cionalidade obrigatória de trabalhadores de idade igual ou
superior a 45 anos no quadro de pessoal das empresas, nas
condições que especifica e dd outrns providências".
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O Projeto em ·estudo, de autoria do ilustre Senador Orestes
Quêrciu, objetiva proteger o trabalhador de meia idade dos riscos de
desemprego, em face da acentuada preferência du empresa privada e,

inclusive, empresas públicas e de economia mista, "por empregados
jovens, para os quais, cm geral, ê oferecida remuneração substancial·
mente mais baixa que para os trabalhadores mais experientes, com
idade superior a trinta c cinco anos", como destaca a Justificação.
A proposta visa, assim, a estabelecer a obrigatoriedade de
manterem as empresas, cm seus quadros de pessoal, pelo menos 10%
(dez por cento) de trabalhadores com idade igual ou superior a 45
(quarenta c cinco) anos, percentual que poderá ser reduzido para atê
a metade nos casos de situações peculiares c especiais, mediante
Acordo Colctivo de Trabalho.
Para o controle da medida, as empresas passariam a indicar, nas
relações anuais de que trata o art. 360 da CLT., todos os dados rclati·
vos aos empregados com idade igual ou superior a 45 anos, c as
· Delegacias Regionais do Trabalho mcntcriam um completo registro
dos que se achassem desempregados.
Os trabalhadores de que cuida o Projeto somente poderão ser
admitidos cm atividadcs incompat!veis com sua idade ou cm serviços
considerados insalubres, penosos ou perigosos, mediante prêvia
autorização do Departamento Nacional de Higiene c Segurança do
Trabalho.
As demais disposições do Projeto especificam as questões rela ti·
vas à possibilidade de convênios entre as DRTs e Prefeituras Muni·
cipais, às anotações correspondentes ao cadastramcnto de descmprc·
gados, ao prazo de aviso·prêvio em caso de dispensa, c à aplicação de
multa na hipótese de inobservância das normas propostas,
O autor, cm suas razões, salienta que o trabalhador desempregado na faixa etária cm cspêcic, apesar de "na plenitude de sua capacidade tisica e intelectual", é alijado c totalmente marginalizado do
mercado de trabalho, e tem remotas possibilidades, no atual contex·
to, de obter nova colocação". E alerta pra o fato de que "a crise
provocada cm decorrência dessa situação vem se agravando propor·
cionalmentc ao aumento da população urbana".
Lembra, ademais, que a providência não é inédita no direito
brasileiro, existindo o Decreto-lei n• 4.362, de 6 de junho de 1942,
que estabelece medidas favorecedoras da colocação de trabalhadores
com mais de quarenta e cinco anos, o qual, todavia, nunca teve
aplicação prática por lhe faltarem os "!nstrumentos que possibilitassem ao Poder Público fiscálizar seu cumprimento rigoroso",
Tal referência vem demonstrar o conhecimento que tem o
A~tor de que existe, inaplicável embora - por fatores que escapam
ao legislador-, um instrumento legal versando idêntica pretensão,
qual seja a de assistir a um dos mais sêrios problemas com que se
defronta o trabalhador: a irresistível concorrência das massas jovens,
cada vez mais numerosas, fato que já preocupava a autoridade públi·
ca há mais de três décadas. Mas, o fato de no Brasil.serem freqUentes
.os casos de se fazer do texto da Lei letra morta, não indica que esta
deva realmente ser sepultada, sem outro ato que a revogue ou a
derrogue, Nilo ê o que propõe o Projeto em exame, mesmo
· reproduzindo algumas disposições - como o art. 9• - do velho
Decreto-lei, obra-prima de têcnica claborativa a emoldurar uma norma de vanguarda, tal, como ademais, toda a legislação trabalhista
introduzida no direito nacional durante o primeiro governo do
Presidente Getúlio Vargas.
Hã de reconhecer-se, por certo, a dinâmica evolução das ques·
tões sociais, que devem ser acompanhadas, pari p11111, pelo ramo do
direito que lhe ê especifico, sem desprezar-se os Íilstitutos jurídicos
existentes, mas ao contrário, revigorando-se-lhes as ordenações, Sal·
vo se contrários aos interesses da comunidade, o que não~ o caso.
Diante do exposto, verifica-se que o Projeto constitui um bit-lnIdem, porquanto estabelece normas paralelas as do Decreto-lei
n• 4.362/42, no invês de alterá-lo no tocante à atualização cm face
da realidade brasileira contemporânea, por isso que o consideramos
injur!dico,
Sala das Comjssões, em 31 de março de 1976. -·Accloly Filho,
Presidente - Henrique de La Rocque, Relutar - JoM Samey Leite Chaves- HeMdlo Nunes- Heitor Dias- Nelson Carneiro-·
ltallvlo Coelho - Dirceu Cardoso,

1
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'
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Da Comluio de COIIIdtalçio e Jllldça, IObre o Projeto de
Lei do Senado no :US, de 1!175, que "d• DOYa redaçio. ao art.
566 da CLT, llllflllrando a lilldlcallzaçio d01 emprttados dat
Empresa Públlc:u e Sodedadn de Economia Mllta".
Relator: SHador Henrique de La Rocque
O projeto em estudo, de autoria do ilustre Senador Orestes
Quércia, propõe modificação redacional ao art. 566 da Consolidação
das Leis do Trabalho (Decreto-lei n• 5.452/43) visando a estender
aos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista o beneficio da sindicalização,
Com efeito, o mencionado art. 566 da CLT veda àquela classe
de servidores tal privilégio. (;como dispõe:
"Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do
Estado e os das instituições paraestatais."
O projeto vem ampliar este texto a fim de incluir a cxccção:
"Art. 5.66. (;vedada a sindicalização dos servidores do
Estado c os das instituições paracstatais, cxccto a dos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas,
amparadas pelo§ 2•, do art. 170, da Constituição."
Realmente, o§ 2• do art. 170 da Carta Magna, diz que:
"Art. 170, § 2• Na exploração, pelo Estado, da atividade económica, as. empresas públicas c as sociedades de eco·
nomia mista regcr·sc-ão pelas normas aplicáveis às empresas
privadas, inclusive quanto ao direito do Trabalho c ao das
Obrigações."
O excepcionamcnto à regra proibitiva não é novidade, haja vista
o Decreto-lei n• 7.889, de 21 de agosto de 1945, admitindo a sindi·
calização c mandando aplicar a legislação de proteção ao trabalho
aos empregados das autarquias industriais.
Hã, todavia, de considerar-se, com relação à matéria, o Parecer
n• 1.267, de 31 de janeiro de 1974, do Sr. Consultor-Geral da Rcpú·
blica (citado pelo próprio autor cm sua justificativa) c que esclarece
cm termos bastante claros c definidos:
"Com o advento da Reforma Administrativa (Dccrcto·lci
n• 200/67), as dúvidas possíveis foram, entretanto, superadas, pois
as autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas
passaram a integrar a Administração Federal lndireta. Os servidores
de todas elas são públicos c como tais, foram tratados pela legislação
superveniente.''
E cita, em apoio à assertiva, a competência da Justiça Federal
para julgar os litígios decorrentes das relações de trabalho dos ser·
vidores, inclusive das autarquias e empresas públicas (Const., art.
110); os empregos equiparados a cargos públicos para fins de
acumulação (Const., art. 99, § 2•); contribuição para o PASEP (Lei
Complementar n• 8/70, art. 3•); e, finalmente, necessidade de prévia
autorização do Presidente da República para afastamento do País,
cm missão oficial ou para estudos (Decreto n• 67.494/70, art. 1•,
parAgrafo único).
Por tratar-se, portanto, de questão envolvendo servidores públi·
cos, temos de ater-nos às restrições da Constituição no que tange ao
seu regime jurídico, consubstanciadas no art. 109, item I, combinado
com o artigo 57, item V, ambos da Emenda n• 1/69, que transfere à
iniciativa c competência exclusiva do Presidente da Rcpúblice, no to·
cante aos projetas de lei dispondo sobre a matéria.
Dianie do expost~, somos pela rejeição do projeto, inclusive
quanto ao mérito, por não satisfazer as condições de constitucionali·
dade c juridicidadc.
Saia das Comissões, cm 31 de março de 1976. - Accloly Filho,
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Nel1o111 Carneiro,

vencido -Heitor Dlao- Dirceu Cardoso, vencido - Leite Cbans,
vencido- HeMdlo NunH- Jooó Llndoso -ltaJMo Coelho,
PARECER N• 134, DE 1976
Da Comluio de Coostltulçio e Jultlça,.ao ~rojeto de Lei
do Senado n• 177, de 1975, que dllpie sobre os emprcaados
optantes ou nio da Lef n• 5.107, de 13 de 10tembro de 1966,
com mais deZ5 (Yintee cinco) anos de •"Iço,
"'Relator: Senador Josf Sarney
O Projeto que nos cabe apreciar é de autoria do ilustre Senador
Vasconcelos Torres, c busca premiar o empregado que, ao tempo da
criação do Fundo de Garantia por tempo de Serviço, já completara
numa mesma empresa mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço; com
vencimentos não superiores a cinco salários mlnimos da respectiva
regiilo.
Argumenta a J ustificaç-:io que tal empregado está em
desvimtagem em relação aos das novas gerações, pois que, no
momento da inntividadc, perceberá seu depósito, proveniente do
FGTS; não equânime ao do que alcançou a nova Lei ainda na
juventude. O prêmio sugerido, em conseqUência, seria uma solução
compensatória para o que o autor define como "injustiça social
nagrante''.
A nossa impressão preliminar, data Yenla, é a de que ocorreram
erros datilográficos no Projeto. Primeiro, porque consta do seu texto
a expressão " ... após 30 (trinta) anos a que se refere o pre~ente a~ti·
go", quando não há qualquer referência ao vocábulo trmte~âr~o;
segundo, porque o privilégio que se pretende conceder não se hm1ta
no tempo, já que os empregados, " ... ao se aposentarem na mesma
empresa passam dela receber, como prêmio, 60% (sessenta por cento)
do somatório dos meses de serviço, com salários atualizados a contar
da data da sua admissão à vigência da Lei n• 5.107/66", Além de
haver faltado a prepoposição a no trabalho datilográfico, a locução
verbal autoriza a presunção de que o prêmio, objeto do Projeto, é
praticamente vita!icio, inclusive para a esposa, na hipótese da m<!,~le
do empregado amparado, c para os filhos menores. Faltou .Oxa·r·JC,
· assim, a periodicidade do prêmio, não tendo sido esclarecido se "'
trata de uma só gratificação ou de mais de uma, mensal ou anual.
A proposição ocupa um texto tecnicamente inviável, reclaman·
do reelaboração que corrija as falhas de datilografia.
Poder-se-ia argumentar que, para falhas de técnica, as soluções
estariam cm um Substitutivo. No entanto, quer nos parecer que esta
Comissão não poderia concordar com os propósitos esboçados no
mérito do projeto, dai a inocuidade de tal esforço.
O objetivo essencial do autor ê o de estabelecer um prémio para
todos os empregados de uma mesma empresa que, à época da Lei
n• 5.107, de setembro de 1966 (FGTS), percebessem até cinco salá·
rios mínimos regionais.
·
Busca-se então, com uma lei, a criação impossível de "direitos
adquiridos", tumultuando-se gravemente a sistemática jurídica.
Na hipótese do êxito da proposição, a futura Lei iria alcançar
empregados com mais de 35 anos de serviços, isto é, já aposentados c
beneficiados (os optantes) com os seus depósitos, do FGTS.
Ressurgiriam do seu repouso, então, os aposentados vivos, as viúvas
e os herdeiros dos falecidos, surpreendendo com reclamatórios a
economia das empresas.
,
Ainda dentro da hipótese, cometer·sc-ia uma iniqUidade com os
· empregados que reunissem mais de 25 anos de serviços em mais de
uma empresa, ao tempo da criação do FGTS, acumulação que
tornaria ilegítima sua pretensilo ao "prêmio". lnnisir-sc-ia desse
modo uma agrcssilo ao Direito Social, pois o trabalho do ussalaria·
do, parte mais nobre da sua dignidade de ser humano, nilo pode ser
reconhecido e enaltecido pela circunstancia secundAria de se ter
exercido apenas numa empresa. IniqUidade, também, se taria contra
todos os que tivessem menos de 25 anos na mesma empresa. Igual

-'lólinjustíça do mesmo modo se registraria contra os que, não tendo
optado pelo FGTS, receberiam menos que os optantes.
A argumentação do autor, enfim, não nos convenceu. Seria uma
balbúrdia, cm termos jurldicos, a tentativa de recompor-se numa
geração passada o que se concedeu às que lhe sucederam. A
realidade do fato não deixa de ser lamentável, do mesmo modo como
se lamenta que as conquistas no campo da saúde, por exemplo, não
possam conceder aos velhos a mesma energia llsica dos jovens. Eis
·uma problcmátíca insolúvel a que se sujeita toda a Humanidade.
Isto posto, somos pela rejeição do Projeto, cm face da sua
manifesta injuridicidadc.
Sala das Comissões, cm 31 de março de 1976. - Accloly Filho,
Presidente- José Samey, Relator -Italivlo Coelho- Henrique de
La Roicque - Heitor Diu - Leite Chaves - Hehidlo Nune~ Nel110n Carneiro.
PARECERES N•st35 E 136, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 13A, de 1!174, que
"acrescenta pa"ll'afo ao artlao 651, da Con10llda~o du Leis
do Trabalho".
PARECER N•135, DE 1!176
Da Colllluio de COIIIIItul~o e Juatlça
Relator: Senador lllllrio Coelho
Subscrito pelo eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto de
lei sob exame visa a acrescentar parágrafo ao art. 652, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Com efeito, o mencionado artigo, cm seu parágrafo único, esta.
bclcce que os lit!gios sobre salários c aqueles que derivarem da
falência do empregador terão preferência para julgamento.
Após tecer oportunas considerações sobre a mat6ria, o autor do
projeto, salientando os transtornos que o "congestionamento" na
Justiça do Trabalho vem acarretando aos empregados que dela necessitam, entende que deve ser lixado um prazo máximo para a realiza.
ção de audiência.
Assim, é lixado o prazo de dez dias, a partir da data da reclamação, para que a audiência seja realizada.
Nesta oportunidade, queremos consignar o "congestionamento" na justiça trabalhista, que está a merecer urgentes
providências das autoridades competentes, sem deixar de reconhecer, entretanto, que isso representa o preço do cxtraordinârio
progresso que atinge o Pais.
Na douta Comissão de Legislação Social, a proposiçilo scrâ
analisada no m6rito, tendo cm vista que, no âmbito de competência
especifica desta Comissão, o projeto não merece reparos quanto à
sua constitucionalidade c juridicidadc.
Nessas condições, opinamos pela sua aprovação, com um substitutivo, lixando o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da
audiência, tendo cm vista a existência, no processo de trabalhista, de
prazos idênticos ao aludido no projeto (arts. 658, d, 731 -786 etc) c
a sua melhor conformidade J)roccssual.
EMENDA N• 1·CCJ
Substltudvo
Art. I• O artigo 652, da Consolidação das Leis do Trabalho,.
aprovado pelo Decreto Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, é
acrescido do seguinte parágrafo 2•, rcnumcrando-sc o único
existente:
"Art.652 ..................... , . , ................ .
§ lf ...•... o • • • • • • • • • o • • • o •• o • • • • • • • • • • • • ' • • • ' .
§ 2• Nas hipóteses contempladas no parágrafo anterior, o·

Presidente determinará que a audiência seja realizada no
prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da reclamação,
podendo ser prorrogado, uma só vez, por igual pcrlodo."

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975. - Accloly Fllt.o,
Presidente - ltallvlo Coelho, Relator - Leite Chaves - Joaf
Lln,._ - Hehldlo Nunes - Gustavo Capanema - Henrique de La
Roc:que- Heitor Diu- José Samey.
PARECER N•136, DE 1!176
Da Comlado de Leal•la~ Soelal
Relator: Seaador Accloly FUho
I. De iniciativa do Sr. Senador Nelson Carneiro, o Projeto de
Lei n• 134/74 dispõe sobre o acréscimo de um parágrafo ao art. 652,
da Consolidação das Leis Penais. Esse dispositivo trata das matérias
de competência das Juntas de Conciliação c Julgamento, visando o
Projeto a nela incluir a obrigatoriedade de realização de audiência de
julgamento, dentro cm 10 dias da data da reclamação, dos disslpios'
sobre pagamento de salãrio c aquelas que derivarem de falência do
empregador.
2. A douta Comissão de Constituição c Justiça pronunciou-se
favoravelmente ao Projeto, aumentando o prazo para IS dias c
tolerando uma só prorrogação.
3. A lei vigente, ao dar preferência aos dissidios mencionados,
já reconhece a necessidade de encurtar prazos para atender à situação do empregado c diminuir os efeitos perniciosos do retardamento
da demanda. Mas, permanecendo na sin.,lcs recomendação de preferência, na verdade a lei pouco diz c ''Ido, afinal, acaba ficando ao
critério do juiz
'
·
Nesse sentido, pois, é salutar a iniciativa do nobre Senador
Nelson Carneiro, procurando restringir o arbltrio do juiz c marcando-lhe prazo para a realização da audiência de julgamento nos
casos referidos.
. 4,_Qpino. por isso, pela aprovação da emenda substitutiva da
Comissão de Conslituiçào c Justiça, que para conciliar o ideal de
justiça rápida com a realidade da plctora de serviço cm nosso
aparelhamento judiciário.
Sala das Comissões, cm 1·• de abril de 1976. - Mendes Cllllle,
Prcsfdcntc eventual - Aecloly Filho, Relator - Domlclo Goadla Uzaro Barbosa- Nel10n Camelro.
PARECERES NOS 137,138 E 139, DE 1!176
• Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 14Z/751 que decli.n
de utilidade pública a Socledade Promocloaal de Blumenau do
Menor Trabalhador- PRO MENOR.
PARECER N•137, DE 1!176.
Da Comlssilo de Constltul~o e Justiça
Relator: Senador Paulo Brossard.
O eminente Senador Evclásio Vieira propõe seja declarada de
utilidade pública a "Sociedade Promocional do Menor Trabalhador
- PROMENOR", c com ampla documentação demonstra a
benemerência da notável instituição.
Embora reconhecendo legitima a iniciativa parlamentar, uma
vez que a competência executiva exercida na forma c nos limites da
Lei 91, de 1935, não exclui a competência legislativa, entende a
Comissão de Constituição c Justiça, fiel a pronunciamento anterior,
que o Congresso deve rcscrvar·sc para os casos de entidades nncio·
na is, tal como ocorreu nas hipóteses indicadas pelo Autor do projeto.
Por este fundamento c apenas por ele, opina contrariamente ao
projeto.
Sala das Comissões, cm I• de outubro de 1975. - Accloly
Filho, Presidente - Paulo Brossard, Relator - Henrique de La
Rocque- Helvldlo Nunes - Jo!W Lh1d010 -Heitor Dias ..., Nel10n
Carneiro- José Sarney.

--74PARECER N• 138, DE 1976
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Helvídlo Nunes,
De autoria do eminente Senador Evelásio Vieira, o projeto em
exame propõe seja declarada de utilidade pública a "Sociedade
Promocional de Blumcnau do Menor Trabalhador
PROMENOR", tendo seu autor aduzido, cm abono de sua iniciativa, copiosa informação sobre as beneméritas atividadcs exercidas
por aquela entidade cm favor dos menores da municipalidade de
Blumcnau, como "atendimento médico-dcntârio, recreação,
alimentação sadia, escolarização obrigatória c orientação profissional c espiritual",
A douta Comissão de Constituição c Justiça, não obstante
reconhecer legitima a proposição, "uma vez que a compctõncia
executiva exercida na forma c >tos limites da Lei n• 91, de 1935, não
exclui a competência legislativa", entendeu que o Congresso Nacional, tendo em vista norma· que vem sendo invariavelmente seguida,
deve aprovar apenas os casos referentes a entidades nacionais.
Tal como decidiu aquele órgão técnico, e, também, sómcntc
pela razão acima exposta, esta Comissão opina pela rejeição do
presente projeto de Lei.
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975. - Tarso
Outra, Presidente- Helvídlo Nunes, Relator - Gustavo Capanema
-João Calmon- Eveláslo Vieira- Henrique de La Roeque.

PARECER N• 139, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Mattos Leão.
Vem à Comissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado
n• 142, de 1975, de autoria do ilustre Senador Evclãsio Vieira, que
declara de utilidade pública a Sociedade Promocional de Blumcnau
do Menor Trabalhador- PROMENOR.
Justificando o Projeto, após referir-se às nobres finalidades da
instituição, diz seu Autor:
"Com referencia à matéria, cumpre ressaltar que a medida ora preconizada é de natureza eminentemente concorrente, podendo ser consubstanciada tanto através de decreto do
Executivo como por intermédio de iniciativa legislativa,
não havendo qualquer impedimento de natureza constitucional ou legal que impeça o Congresso Nacional de adotã-la.
A declaração de utilidade pública federal é disciplinada
pela lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada pelo
Decreto n• 50.517, de 2 de maio de 1961, com as alterações
determinadas pelo Decreto n• 60.931, dc4 de julho de 1967.
Esses diplomas contem as regras segundo as quais as
sociedades civis, as associações c as fundações constituldas
no Puis podem ser declaradas de utilidade pública, quando
. sirvam, desinteressadamente, à colctividadc.
Aliás, convém ussinalar que u "Sociedade Promocional
de Blumenau do Menor Trabalhador" - PROMENOR
atende a todas us exigências legais, eis que serve dcsinteressudumente à comunidade, possui personalidude jÜrfdica e os
membros de suu diretoria nilo percebem remuneração a qualquer titulo,
Quando reivindicada através do Poder Executivo, o pedido de declurnçilo de utilidade pública 1: apresentado por
intermi:dio do Ministério du Justiça e concedidu a medidu, se
for o caso, por Decreto-presidencial. Ressalte-se, a respeito,
que embora lhe tenham sido encaminhados dezenas de pedidos de declaraçiio de utilidade pública, o Executivo, hú
longos meses, ni\o se tem munifcstudo n r~spcito."

A douta Comissiio de Constituição c Justiça do Senado,
acolhendo parecer do ilustre Senador Paulo Brossard, reconheceu
como legítima a iniciativa parlamentar, uma vez que a compctõncia
executiva exercida na forma c nos limites da Lei n• 91, de 1935, não
exclui a competência legislativa, mas entendeu, fiel a pronunciamento anterior, que o Congresso Nacional deve reservar-se para os casos
de entidades nacionais, opinando contrariamente ao projeto.
Jú a Comissão de Educação c Cultura, seguindo o mesmo
entendimento, manifestou-se pela rejeição da proposição.
Esta Comissão de Finanças não deixa de reconhecer os relevantes serviços que n entidade objcto da propositura presta à comunida.dc, mas entende ter toda a procedência os argumentos cxpcndidos pcla Douta Comissão de Constituição c Justiça c endossados pela Egrégia Comissão de Educação c Cultura.
Na linha do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei
do Senado n• 142, de 1975.
Sala das Comissões, cm 25 de março de 1976. - Amaral
Peixoto, Presidente - .Mattos Leio, Relator .:... Ruy Santos Helvídlo Nunes - Henrique de La RoCI).ue - Roberto Saturnlno Roy Carneiro- Leite Chaves- Teotônlo VIlela- Jessé Freire.
PARECERES N•s.140,141 E 142, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado 11'1 1!16, de 1975, que
"altera redaçio dos arts. 5• e 6• da Lei •• 1.493, de 13 de
dezembro de 1951, que dispõe sobre o paaamento de auxOJos e
subvenções",
PARECER N• 140, DE 1976
Da Comissão de Coutltulçio e Justiça
Relator: Senador ltalfvlo Coelho
Apresentado pelo ilustre Senador Heitor Dias, o Projeto ora cm
análise pretende alterar a rcdação de dispositivos da Lei n• 1.493,
de 13 de dezembro de 1951, "que dispõe sobre auxflios c subvenções".
2, Na justificativa afirma o Autor: "o artigo 3•, corroborado
pelo urtigo S• do mesmo diploma, cstatui a limitação daquele benefício a entidades de carâtcr assistencial ou cultural, entendendo como
tais somente aquelas que tenham por finalidade promover a defesa
da saúde c a assistência médico-social, bem assim, as que cuidem do
amparo social da coletividadc. Em razão disso, o artigo 6•, no seu
item I, alínea c exclui dos fatores do Tesouro as entidades que tenham finalidades recreativas, esportivas ou comerciais, cometendo
assim, pela horizontalidade da proibição, injustiça a organizações
que prestam reais serviços à colctividadc, c, de modo dircto, à juventude, aprimorando-a, social, mental c fisicamente, através do esporte
praticado dentro das normas sadias do amadorismo. E essa parte da
juventude é, sem dúvida, a mais expressiva porque cm plena fase de
aprimoramento cultural pela frcqOõncia aos Colégios c Faculdades".
3. Do ponto de vista da constitucionalidade, nada há a se objctar no Projeto. O seu objcto não cstã compreendido nas hipóteses de
compctõncia exclusiva do Presidente da República, para iniciativa de
leis, previstas no art. 57 c seus itens, da Constituição, nem na privatividadc de iniciativa preconizada no art. 65, c:aput, não se chocando,
ademais, com quaisquer outros dispositivos da Lei Maior.
Não se lhe podem apontar, igualmente, dissonãncias relativas a
nosso ordenamento jurfdico.
O ml:rito da proposição será examinado pelas doutas Comissões
de Educação c Cultura c de Finanças, às quais a· matéria se acha
distribufda,
4. Assim sendo, opinamos favoravelmente à tramitação do
Projeto, pois que constitucionul ejurfdico.
Saiu das Comissões, cm 19 de novembro de 1975,- Accloly FI·
lho, Presidente - Italfvlo Coelho, Relator - Dirceu Cardoso Henrique de La Rocque - José Llndoso - Helvídlo Nunes - Leite
Chaves- Nelson Carneiro.

-75.PARECER N•l41, DE 1976
Da Comlllio de Educaçio e Cultura
Relator: Senador Eveláslo VIeira
De autoria do ilustre Senador Heitor Dias, o presente projeto de
lei tem um duplo objctivo:
J• acrescentar mais item ao art, 5• da Lei n• 1.493/51, que
dispõe sobre o pagamento de auxilies e subvenções, a fim de incluir
as entidades que visam a promover o esporte amadorista, cm
qualquer de suas modalidades, entre as que podem ser beneficiadas
com subvenções; ·
2• dar novas redação à allnca c, do item I, do art. 6• da mesma
lei, aditando as expressões udc carâtcr prolissional'\ determinando,
dessa forma, que somente as entidades esportivas profissionais ficam
excluldas do direito ao recebimento de subvenções c auxilies or·
çamcntârios.
Como se vê, a segunda providência é corolârio lógico da primei·
ra.
Entende o eminente autor da proposição que o citado diploma
legal que disciplina a forma de pagamento das subvenções orçamentárias "comete, pela horizontalidade da proibição, injustiças a organizações que prestam serviços à colctividadc, c, de modo dircto, à
juventude, aprimorando-a, social, mental c fisicamente, através do
esporte praticado dentro das normas sadias do amadorismo". A vedação legal prcnder-sc-ia, assim, apenas às entidades que tenham
objetivos desportivos em carãter profissional.
Estamos que o desporto constitui prâtica indispcnsâvcl à formação integral do homem c que, conseqUentemente, o Governo deve
estender-lhe seu amparo, instituindo normas e estabelecendo uma
política nacional em bases assentes num plano adequado c condizcn·
te com a importância que ele representa para o homem c a sociedade,
Com data de 6 de agosto do corrente ano, como se sabe, o Prcsi·
dente da República encaminhou ao Congresso Nacional projeto de
lei traçando normas sobre a sua politica de desportos. Na Exposição
de Motivos, que acompanhou o citado projeto, ficou expresso que
"o Esporte, entendido cm seu sentido social mais profundo, passa a
ser um recurso de politica disponível para enriquecer o elenco de soluções". E o Governo, definindo suas metas no tocante ao esparto,
afirma que ele se destina a contribuir para a racionalização do Jazer;
para a elevação do nlvcl técnico cm todas as âreas; para moldar novo
esquema de coesão social; para enriquecer a disciplina de grupo; e
para aprimorar os padrões de higiene mental c corporal.
Suas âreas principais devem ser a educação física escolar, o
desporto de massa e o de alto nível.
Se o Governo conseguir executar uma ação coordenadora com
os Estados c Municlpios, abrangendo o universo brasileiro, de
maneira eficiente, estamos certos de que cstarâ prestando uma das
mais positivas contribuições ao desenvolvimento social do Pais.
Mas, tendo presentes justamente os objctivos dessa politica que
o Governo se propõe realizar, parece-nos de todo contra-indicadas
as providências preconizadas pelo eminente Senador Heitor Dias cm
sua proposição,
Para os que conhecem os dramas decorrentes da precariedade
crescente das redes escolares e hospitalares dos governos federal c
estaduais; para os que sabem das notórias insuficiências dos recursos
materiais que lhe são destinados, qualquer medida tendente a ato·
mizar-lhes ou diluir-lhes os parcos recursos deve merecer formal
condenação,
Acresce que, pelo Decreto-lei n• 594, de 27·5·69, que instituiu a
Loteria Esportiva, 30% da Renda Liquida das aposias computadas jâ
são destinadas a programas de Educação Ffsica c Desportos.
Por outro lado, de acordo com a Lei n• 6,168, dc9-12·74, que
criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), cstâ
prevista a redução gradativo dos percentuais das loterias, com escalo·
namentos que vão de 90% no corrente ano, u 50%, cm 1979.
Orn, tal redução implicarâ scnsfvcl diminuição de recursos dcsti·
nados u âreus importuntfssimus, como u da alfabetização de adulto~

DESU, PRONTEL c Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Somos, assim, de parecer que o projeto, pelos inconvenientes
apontados, deve ser rejeitado.
Sola das Comissões, cm 3 de dczçmbro de I975. -Tarso Outra,
Presidente - Eveláslo VIeira, Relator - Gustavo Caponema Helvidlo Nunes- Joio Calmon.
PARECER N•l4:Z, DE 1976
Da Comlllio do Flnonçu
Relator: Senador Hemique de La Rocque
O projeto cm exame, de aut'oria do eminente Senador Heitor
D1as, tem por escopo alterar a rcdação dos arts. 5• c 6• da Lei n•
1.493, de 195 I, no sentido de incluir entre as instituições beneficiadas
com a cooperação financeira da União Federal, aquelas que tenham
por fim a promoção do esporte amador, cm qualquer de suas modali·
dadcs.
Trata-se, pois, de medida protccionista às atividadcs desportivas
de carãtcr amador, que, não hã negar, dentre outros bcncfieios à
comunidade, proporcionam o aprimoramento da aptidão fisica da
população ao incentivar a prãtiea dos esportes de massa.
As dificuldades que até então atravessam as associações dcspor·
tivas merecem ser solvidas, na realidade. Mas, como ressaltou com
propriedade a douta Comissão de Educação c Cultura, Cfll parecer
cxarado sobre a matéria, por iniciativa do Poder Executivo, acha·sc
disciplinada a política de desportos, prevendo a Lei n• 6.25 I, de 8 de
outubro de 1975, o apoio financeiro da União, com recursos prove·
nicntcs do Fundo Nacional de Dcscnvolviménto da Educação c
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, além de outras fontes ..
Por outro lado, inúmeros bencficios fi~cais foram concedidos às
entidades esportivas, cm geral, consoante dispõem os arts. 45 c 47 da
referida lei.
Além disso, aos programas de educação fisica c atividadcs cspor·
tivas a Loteria Esportiva Federal reserva 30% (trinta por cento) de
sua renda líquida, o que, por si só, representa significativa ajuda
àqueles selares,
Com relação ao aspecto da assistência social, cabe registrar que
os recursos oriundos das loterias esportiva e federal, e distribuídos
pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, segundo disposto
no art, 4•, da Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974, sofrerão
drástica redução cm seus percentuais, cjuc, até 1979 se limitarão a
50% (cinqficnta por cento) em forma de repasses dirctos aos Mi·
nistérios beneficiados.
Obviamente essa redução de meios destinados aos programas de
carâtcr social, somada à repartição dos recursos atribufdos nos
termos da Lei n• I.493, que ora se pretende alterar, afctarão
substancialmente o desempenho das entidades voltadas para o
desenvolvimento social, razão pela qual opinamos pela rejeição do
projeto cm tela.
Sala das Comissões, cm 1• de abril de 1976.- Amaral Peixoto,
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Mattos Leio Fausto Cutelo Branco - Mauro Benevldes - Helvldlo NunesSaldanho Denl- Dirceu Cardoao, vencido - Leite Chaves.
PARECERES Nos 143 E 144, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 01, de 1976 (n•
1.454-B, de 1975, na Cimara dos Deputados), que "autorizo o
Instituto. Naclonol de ColoniZIIçio e Reforma AKr,rfo INCRA, a doar os lm6vels que menc:lona",
PARECER N• 143, DE 1976
Da Comlllio de AKrlcultura
Relator: Senador Agenor Maria
O presente Projeto de Lei objctivu autorizar o Instituto
Nacional de Colonização c Reforma Agrdria- INCRA, a doar ao
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dos Imóveis rurais denominados "Andrada" c "Silva Jardim", determina que o ato tornar-se-A nulo, independentemente de
situados nos municfpios de Mctahindin, São Miguel do lguaçu c Me· qualquer indcnização, mesmo por bcnfcitorias realizadas.
dinneira, no Estado do Paraná, acrescidos das bcnfcitorias existentes.
Por essas razões, somos pela aprovação do presente Projeto de
A matéria mereceu a acolhida da Câmara dos Deputados, com Lei.
aprovação, sem voto discordante, dos pareceres dos órgãos técnicos
Sala das Comissões, cm 1• de abril de 1976. - Amanl Peixoto,
que a examinaram.
Prcsidéntc - Hehldlo Nlllltl, Relator - Saldaaha Derzl - Flllllo
• O Senhor Ministro de Estado da Agricultura, cm Exposição de Castelo-Branco- Mattos Leio- Henrique de La Rocque- Mauo
l.fotivos, cscla'rccc que a doação .pretendida faz parte de convênio · ., Beae•ldea- Dirceu Canloso- Leite Cllana.
flrmado entre o INCRA c o IBDF, com a finalidade de implantação
c preservação de áreas de ambiente naturais e na integração no descn·
PARECERES NVS 145 E 146, DE 1!176
volvimento do quadro rural brasileiro, com especial destaque quanto
aos programas que visam à preservação de espécies, da flora e da
Sobre o Projeto de Lei da Cjman nt 114, de 1!175 (n• 10..
fauna, ameaçadas de extinção,
C, de 1!175, na orlaem), que autoriza a tralllferênda para o
Assinala-se que as dirctrizcs adotadas pelo Ministério da Agri·
patrlm6alo da Unlnnldade Federal de Juiz de Fora doslm6cultura vêm ao encontro de um clamor geral, com vistas ao cquill·
nls que mendona.
brio ecológico c à manutenção das condições que permitam a per·
pctuaçiio da espécie animal: tanto do homem, como da flora c da
.PARECER N• 145, DE 1!176
fauna cm geral.
Da Comluio de Educaçio e Clllblra
De nossa parte, julgamos que a politica de preservação de Iucas
ou reservas florestais está a exigir do poder público uma ação mais vi·
Relator: Senador Paulo Brouanl
gorosa c disciplinada, no sentido de se adotar um plano global para o
O Projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, objctiva
sctor, no· qual se modifique a definição da "reserva florestal da
gleba". Passando a ser observada cm termos de áreas, previamente autorizar o Poder Executivo a transferir para a Universidade Federal
estabelecidas pelo IBDF, ao contrário do que cstatucm os dispo· de Juiz de Fora os imóveis que menciona, incorporados ao
património da União, ·nos termos do art. 3• da Lei n• 3.858, de
sitivos legais em vigor.
.
Resta-nos acrescentar que, mediante iniciativas desse teor, 23-12-1960, nrbls:
visando a criação de reservas florestais para a preservação do habitat
"Art. 3• Independentemente de qualquer indcnização,
natural, o poder público evita a depredação de nossas florestas,
os bens imóveis, os direitos c recursos quaisquer,
dando realce ao seu programa de preservação das espécies
pertcnccndtcs aos estabelecimentos de ensino aludidos no
ameaçadas de extinção.
artigo 2•, ou às suas entidades mantcncdoras, ou cm seus
Em face do exposto, somos pela aprovação do presente Projeto
nomes inscritos, serão transferidos para o Património Na·
de Lei.
cional,
mediante escrituras públicas."
Sala das Comissões, cm 24 de março de 1976. - Renato Franco,
Presidente eventual - Agenor Maria, Relator - Mendes Canale Quando foi criada a Universidade de Juiz de Fora, passaram
Adalberto Stna.
para o património da União os imóveis pertencentes aos estabeleci·
PARECER N• 144, DE 1!176
mentos de ensino preexistentes; agora, alegando-se a natureza
Da Comlllio de Flnaaçu
autárquica da Universidade, bem como a impossibilidade legal de
transferir os ditos bens mediante simples atos executivos, consoante
Relator: Senador Hel•ldlo Nunea
parecer da Consultoria·Gcral da República, quer o Executivo a
O Presente Projeto de Lei, oriundo do Poder Executivo, dispõe autorização legislativa para operar a transferência do domlnio dos
sobre a doação de parte dos imóveis rurais, denominados imóveis que indica, cm favor da entidade autArquica.
"Andrada" c "Silva Jardim", localizados pos Municlpios de
A CEC não vê motivos para opor-se à proposição, cuja
Matelãndia, São Miguel do lguaçu é Medianeira, no Estado do razoabilidade é palpilvcl, c lhe dá parecer favorAvcl.
Paraná, doação a ser feita pelo Instituto Nacional de Colonização c
Sala das Comissões, cm 18 de março de 1976.- Henrique de La
Reforma Agrária - INCRA, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvi· Roc:que, Vice·Presidcntc, no cxcrclcio da Presidência - Paulo
mcnto Florcstai-IBDF.
BrOISIIrd, Relator- Amon de Mello- Joio Calmon.
A medida proposta nasceu da necessidade urgente, apontada
pelo IBDF, de se recuperar Arcas encravadas no chamado "Parque
PARECER N• 146, DE 1976
Nacional do lguaçu", de propriedade do INCRA, a fim de se
Da Comlllio de Flnançu
cumprir programa de preservação de ilrcas naturais c sua integração
Relator: Senador Mattos Leio
no desenvolvimento do quadro rural brasileiro, objcto de convênio
entre os dois órgãos, visando à defesa da fauna c flora brasileiras,
Originário do Poder Executivo, o projeto cm tela tem por objcti·
(; indiscutlvel que a proposição cm apreço tenha um sentido vo autorizar a transferência para o património da Universidade Femaior, digno de nosso aplauso, pois nos revela a preocupação go· deral de Juiz de Fora de imóveis situados nessa cidade.
Após tramitação c aprovaçilo na Câmara dos Deputados, onde
vernamcntal com um problema de enorme importância nos dias de
hoje, que é: o du preservação do chamado cquillbrio ecológico. a matéria mereceu apreciação nas doutas Comissões de Constituição
Trata-se de questão de alta rclcvllncia, relacionada com a própria c Justiça, de Educação c Cultura, de Economia, Indústria c Comér·
sobrevivência humana, c que vem merecendo estudos c advertências cio e de Finanças, vem a proposiçilo a esta Casa revisora.
das maiores autoridades cientificas do mundo.
Submetido Aconsideração da Comissão de Educação c Cultura,
. A Exposição de Motivos, do Ministro de Estado da Agricultura, pronunciou·•• essa pela aprovação do projeto.
procura destacar cxatamcntc aquele objctivo fundamental do
A esta Comissão, nos termos do art, 108, inciso VIl, cabe o
Projeto, ou seja, a proteçilo de espécie da flora c da fauna, "ameaça· exame da matéria sob o cnfoque financeiro.
das de extinção".
Os imóveis cm referência, consoante informa a Exposição de
No plano financeiro nilo hil obstllculos à matéria, inclusive, Motivos, pertenciam às Faculdades antes de sua fcdcralizaçüo c fo·
porque, nu hipótese de haver destinaçilo diferente do imóvel doado, rum incorporados ao património da União.
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Sala das Comissões, cm OS de abril de 1976.- Renato Franco,
te regra constitucional, requer autorização legislativa, razão pela
qual encaminhou o Poder Executivo' o presente projeto de Lei ao Presidente- Vlrllllo Tbora, Relator - Meadea Canale.
Congresso Nacional.
ANEXO AO PARECER N• 148, DE 1976
Trata-se, pois, de alienação perfeitamente justificada cm razão
de o domlnio anterior dos imóveis ter pertencido às faculdades isolaRedaçio do •eacldo, pan o l• turno rqlmental, do Projedas que vieram compor, nos termos da Lei n• 3.8S8, de 23 de dczcm·
to de Lei do Senado n• 16, de 1!17~. Altera o lncloo I d01
bro dc1960, a Universidade Federal dcJulz de Fora.
arts. 69 e 76 da Lei OraiaJca da Pre•ldêncla Social.
Cumpre ressaltar, ainda, que referidos bens jâ se encontram na
posse da beneficiada, os quais, cm sua máioria, são por ela utilizados.
O Congresso Nacional decreta:
na consecução de suas finalidades bâsicas.
Incorrendo óbice que se possa opor à mat~ria, dentro do âmbito
Art. I• O inciso I dos artigos 69 c 76 da Lei n• 3.807, de 26 de
de competência desta Comissão, opinamos pela aprovação, do agosto de 1960, com a redução introduzida pela Lei n• .S.890, de g de
projeto.
junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redução:
Sala das Comissões, cm I•dcabril de 1976.- Amlnl Peixoto,
"Art.69, ............... , ..................... ..
Presidente - Matt01 Leio, Relator - Hnrlqae de La Rocque I - dos segurados, cm geral, na base de 8% (oito por
Falllto Culelo-Braaco- Saldaalla Derzl- Muro lleaeYidea- Dircento) do respectivo salârio-dc·contribuição, nele integradas
ceu Cardoso - Leite CbaYOs.
todas as importâncias recebidas a titulo de remuneração.
Art. 76 ......................................... .
PARECER Nt147, DE 1!176
I - a remuneração cfctivamcntc percebida, para os se·
Coatlasio de Redaçio
gurados referidos nos itens I c 11 do àrt. s• até o limite de 20
(vinte) vezes o maior salllrio mínimo vigente no Pais."
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 113, de
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
1!174.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
Relator: Senaaor Meada Caaale
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do Sena- vai à publicação. (Pausa,)
do n• 113, de 1974, que altera a redução do art. 7• da Lei n• S.107,
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do
de 13 de setembro. de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
Serviço).
do Senado n• 23S, de 197S, do Sr. Senador Orestes Quércia, que altc·
Sala das Comissões, cm OS de abril de 1976.- R-to FraiKO, ra a rcdaçiio do art. 404 da Consolidação das Leis do Trabalho,
Presidente- Meada Caaale, Relator- Vlralllo Ti•ora.
aprovada pelo Decreto-lei n• S.4S2, de I• de maio de 1943, por ter
recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a
ANEXO AO PARECER N•I47, DE 1976
que foi distribuído.
Redaçio flnal do Projeto de Lei do Senado n9 113, de
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
1!174. Altera a redaçio do art. 7• da Lei a• 5.107, de 13 de
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
setembro de 1966 (Fundo de Garanda do Tempo de Se"lço ),
São lidos os seguintes
O Congresso Nacional decreta:
REQUERIMENTO N• 83, DE 1!176
í'.rt. 1• O art. 7• da Lei n• S.I07, de 13 de setembro de 1966,
Nos
termos
do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrique cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, c dâ outras
ção',
nos
Anais
do
Senado, do editorial intitulado "Dcscstatização ou
providências, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
Desnacionalização", publicado no Jornal de BruOia de hoje.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1976.- Roberto Sahlrnlao.
"Art. 7• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, nos termos do art. 482, da Consolidação das Leis
REQUERIMENTO N•IW, DE 1!176
do Trabalho (CLT), o empregado farâ jus ao valor dos
Senhor Presidente,
depósitos fcitoscm seu nome, acrescido da corrcção monctâ·
ria, mas perderá, cm favor do Fundo aludido no art. II, desta
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeremos a
Lei, a parcela de sua conta vinculada correspondente aos transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pcjuros capitalizados durante o tempo de serviço prestado à lo General·de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos, no Superior
empresa de que for despedido,"
Tribunal Militar, na sessão do dia 2 de abril, cm comemoração ao
I2• aniversário da Revolução de 3I de Março.
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
Sala das Sessões, S de abril de 1976. - Lourl'll Baptista 60 (sessenta) dias.
Eurico Rezende - Ruy Santos.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
REQUERIMENTO N• 85, DE 1976
Art. 4• Rcvogam·sc as disposições cm contrário.
PARECER N•148, DE 1976
Comlssio de Redaçio
Redaçio du Yencldo, Jl•ra o l• turno rqlmental, do
Projeto de Lei do Senado n• 16,de 1!174.
Relator: Senador Vlr1Dio Tbora
A Comissão apresenta a rcdação do vencido, para o 2• turno
regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 16, de 1974, que altera o

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 ·do Regimento Interno, requeremos ai
transcrição, oos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado
pelo Senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, Brigadcfro Carlos Alberto Huct Oliveira Sampaio, na sessão realizada no dia 2 de
abril, no Superior Tribunal Militar, cm comemoração ao 12• anivcr·
sârio da Revolução de 31 de Murça.
Saiu dus Sessões, S de ubril de 1976. - Lourl'll BaptistaEurico Rez~nde - Ruy Santos,
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aspecto levantado, agora: se pretendia desvincular, da Secretaria de
Finanças, o Banco Regional de Brasflia. Naquela oportunidade,
S. Ex• respondeu que não, apenas tiraria a TERRACAP da Secreta·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O expediente vai à
ria, deixando o Banco Regional de Brasflia. A pergunta se prendia a
publicação. (Pausa.)
um problema muito sério, argUido, na época, por algumas classes
Há oradores inscritos.
empresariais do Distrito Federal, c que era a aplicação do Banco cm
Concedo u palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
open rflarket, Reclamavam elas que esse banco operava mais cm open
S. Ex• não está presente.
. .market do que no empréstimo ao setor empresarial. Agora, com a
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Guerra. (Pausa.)
decisão de S. Ex•- a meu ver uma medida acertada- de separo r o
S. Ex• não está presente.
Banco Regional de Brasflia da Secretaria de Finanças, cabe-me
Concodo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende. (Pausa.)
cumprimentar S. Ex•. o Sr, Governador, por esse ato. Gostaria que
S. Ex• não está presente.
V. Ex• informasse à Casa o porquê dessa medida, quando, cm
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattcte Pinheiro.
novembro passado- c entendemos que a administração possa ser c
deva ser dinâmica - S. Ex• dizia que nilo pretendia fazer ·essa
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA. Pronuncia o se·
reformulação, ao passo que V. Ex• diz, neste momento, que já havia
guintc discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
estudos neste sentido.
Senadores:
O Governador Elmo Farias acaba de desvincular o Banco
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Com a
Regional de Brnsília da Secretaria de Finanças do GDF.
maior satisfação, posso informar que se V, Ex• compulsar os Anais
Providência do mais alto alcance cconômico, a desvinculação
do I Encontro de Estudos e Debates, promovido pela Comissão de
possibilitará a expansão das atividades do BRB em todos os setores,
Assuntos Regionais, a que tenho a honra de presidir, verá que a
sobretudo o operacional, podendo elevar os padrões de eficiência do
Secretaria de Planejamcnto da Presidência da República, como afir·
estabelecimento.
mei há pouco, já vinha estudando os problemas ligados à Região
Há muito, a autonomia do Banco Regional de Brasília vinha
Geoecômica de Brasília.
sendo defendida por quantos observaram que somente assim ele
Quanto à resposta negativa que deu o Governador Elmo Sercjo
poderia transformar-se em instrumento decisivo do processo desen·
Farias, penso que, como amigos de Brasllia c do Governador, só
vt>lvimentista, não apenas do Distrito Federal, mas de toda a região
podemos nos alegrar cm ver que S. Ex•, recebendo sugestão tão váli·
geoect>nômica da Capital da República.
da quanto aquela que V, Ex• levou-lhe, certamente, depois, rcfletin·
O Governador Elmo Farias, com a visão de administrador
do sobre esses assuntos, aceitou a idéia. Ainda mais: cm função de
tantas vezes demonstrada, adotou medida cujas repercussões podem
Convênio recentemente assinado, entre o Governo do Distrito Fc·
ser antecipadas. O BRB, agora, tem condições de montar estrutura
dcral c a Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
adequada aos objetivos voltados para o aceleramento do progresso
ficou estabelecido que o Governo do Distrito Federal passaria a
económico do Distrito Federal. Poderá, em consonância com o
obedecer a normas de plancjamcnto que vinham pouco a pouco
plano administrativo do GDF c com as determinações do Banco
sendo definidas e que agora vão se tornar realidade. Tudo isto, soma,
Central, estimular as atividades produtivas, no sentido de que sejam
no meu entender, em favor da decisão que S. Ex• o Senhor Governa·
implantadas indústrias pioneiras na periferia do Distrito Federal, e
dor acaba de tomar. Posso também informar que os motivos que
incentivados o comércio e a agropecuâria.
V. Ex• referiu ao Governador Elmo Sercjo Farias, na oportunidade
Com isso, é posto em marcha o ambicioso programa da região
em que lhe apresentou a sugestão, foram igualmente considerados
geoecomimica de Brasília, que se articula com a pol!tica de
com outros mais, levando a essa decisão. Não sei se a minha resposta
integraçiio nacional. Assegura-se, portanto, autonomia cconômica à
é bastante esclarecedora quanto à pergunta de V. Ex•.
Capital Federal, impondo-se sua influência regional, pelo incentivo a
centros plllarizadores alternativos e diversificados.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Muito obrigado a
Aliás, quando do I Encontro de Estudos c Debates, promovido V. Ex•. Estamos também levando os nossos aplausos a essa decisão
pela Comissão de Assuntos Regionais do Senado, a Secretaria do do Governador, na esperança de que o Banco Regional de Brasília
Phmejamcnto da Presidência da República jã antecipava estudos possa, realmente, se transformar num banco de desenvolvimento
nesse sentido, que agora vão, pouco a pouco, sendo tornados para o Distrito Federal e as rcsiõcs adjacentes.
realidade.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA)- V. Ex• se
1: oportuno lembrar que os recursos destinados ao Programa da
referiu às aplicações de recursos do BRB no open market. Nilo sou
Região Geoeconômica de Brasil ia asseguram a aplicação, no bii:nio
autoridade no assunto, mas, ao que tenho ouvido, isto faz parte, tam1976/1977, de 190 milhões de cruzeiros para o desenvolvimento
bém, da politica adotada pelo Banco Central, com relação aos
rurul: 66 milhões de cruzeiros para o desenvolvimento agroindustrial organismos bancários oficiais.
c 1.12 milhões pana uma linha especial de crédito, a ser definida. Hã
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado a V. Ex•
necessidade, portunto, de um Agente Financeiro que ordene u aplica·
çuo de tais recursos. E o Banco Regional de Brasília, com a
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Todos
desvinculaçiio decretudu pelo Chefe do Governo do DF, está apto a
quantos
estilo afeiçoados à atual politica económico-financeira do
cumrnir cssus linulidndes.
Governo brasileiro sabem que, do ponto de vista bancârio, o ano de
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite, V. Ex•, um 1976 ofercccrâ grandes dificuldades. Contudo, hã otimismo nos sctoaparte?
res governamcntnis. E as perspectivas de sucesso podem ser obscr·
vadas no novo alinhamento que vem sendo dado às instituiçõcn de
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muita
crédito. Os dcsaõos estão a!, para serem enfrentados com coragem c
sutisfuçiao,
dinamismo. E a nova estrutura do BRB nos d6 a certeza de QUe us
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sabe V. Ex• que, nesta autol'idudes sabem como superar us dificuldades da hora presente.
Ct1st1, defendemos posições diferentes com relação ao fato de o
Congratulo-me com o Governador Elmo Farias c, ' neste
Sentido legislar sobre as coisas do Distrito Fcdcrtll. Com referência momento, vejo somadas u estus congrutuluçõcs aquelas muito
tiO assunto que V, Ex• trtlz, hoje, à Casa, cm novembro, quando da significutivus que jã fornm expressns pelo Senador Itamar Franco,
presença do Sr. Governador do l)istrito Federal para uma cxposi· pelo ato que ucubu de pruticur, cm reluçilo no Bunco Regional de
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
art. 233, § 1•, do Regimento Interno, os requerimentos serão
submetidos ao exame da Comissão Diretora.
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tarefa de administrador; é mais um acerto de sua pro licu a vida p~bli·
ca.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
·
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA . AL. Pronuncia o
. sc~uinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho cm mãos o boletim do Banco Central, de fevereiro do corrente ano, que traz os números tinais referentes às exportações
brasileiras do ano findo.
Proponho-me nesta oportunidade fazer um comentário, não
sobre todos os produtos constantes da pauta de exportação, mas,
apenas sobre alguns deles, aqueles cuja evolução, ou involução, me
pareceu mais eloqUente.
Para começar, lembremos que, no total, exportamos, no ano
passado, cerca de oito bilhões c seiscentos c cinqUenta c cinco
milhões de dólares, contra importações de doze bilhões c cento c
setenta c cinco milhões.
Dentre os produtos que elegi, é natural que comece pelos três
grandes, que foram, respectivamente, a soja, o ~ç~car c o café.
Por causa da soja tivemos, cm !975, não um rei das exportações,
mas uma rainha, fato que, de certo modo, se coaduna com a circuns·
tância de que o ano passado foi o Ano da Mulher. E a soja, feminina
que é, tem mais afinidade com o belo sexo do que nós homens - os
feios, os brutos, os vilões.
A soja, no total, entre soja em grão, farelo c torta de soja e o
óleo, rendeu um bilhão e trezentos c três milhões de dólares, fato sobremodo auspicioso. ~ a primeira vez que a soja vai para o topo da
nossa pauta de exportação.
Para este ano de 1976 os preços dos produtos fazem antever
uma receita ainda·mais alentadora, que possivelmente sobrcpassarâ
o patamar de um bilhão c seiscentos milhões de dólares.
Em scgu~do lugar, o açúcar. O a~~ca: -:::_dcmc.r!l_r~, cristal c
melaço faturou no ano passado um bilhão c dczenove milhões de
dólares, ou seja, uma diminuição de 29%, cm relação ao ano ante·
rior, o ano do fastígio do açúcar, com faturamcnto aproximado ao
agora atingido pela soja, isto é, um bilhão e trezentos milhões de dó,
lares.
Eni terceiro lugar, o ciíff- café: cm grão c o café solúvel- que
rendeu novecentos c trinta c dois milhões de dólares, com decréscimo
de apenas 5% cm relação ao ano anterior. Para este ano de 1976 o
café: ameaça - alills uma agradável ameaça - retomar a ponta de
nossa pauta de exportação, pois o produto cstll obtendo cotações
nunca anteriormente conseguidas. Basta dizer que, na semana
passada, alcançou, na bolsa de Nova Iorque, cento c dezoito
centavos de dólares por libra-peso, enquanto a média. das expor·
taçõcs brasileiras no ano passado o preço nilo passou de cinqUenta
centavos de dólares por libra-peso.
Em quarto lugar vem o minério, um quarto lugar que também
poderia ser o primeiro, desde que considcrllsscmos todos os minérios
e nilo somente o minério de ferro. Englobados o minério de ferro, o
manganês c outros mini:rios, a receita foi de um bilhão c nove
milhões de dólares, superior, portanto, aos novecentos c tantos
milhões de café:. Para este ano de 1976, parece que, infelizmente, as
coisas não se prenunciam tão favorâveis como no ano passado, visto
que - c os capixabas o sabem melhor do que cu - o porto de
Tubarilo estll abarrotado de minério, já com cerca de quatro milhões
de toni:ludas acu·muladus, sem embarque.
Prosseguindo, passemos ao cacau. O cacau cm amêndoa
possibilitou receita de duzentos c vinte milhões de dólares. Foi, em
valor absoluto, o recorde do cacau, mas nüo em preço unitllrio, visto
que o conseguido-.,;; 1975, pura u tonelada da amêndoa, situou-se
em nível bem inferior ao obtido cm 1974. Além desses duzentos e

vinte milhões do cacau cm amêndoa, devemos acrescer sessenta
milhões de dólares de manteiga de cacau.
Em sexto lugar, vem o milho cm grilo, que teve um desempenho
extraordinário, pois rendeu cento c cinqUenta c um milhões de
dólares, uma evolução de 8,5%, cm, relação ao ano anterior. Se rotor·
narmos ao ano de 1964, que é o ano mais remoto constante do
quadro do boletim do Banco Central, vemos que então o milho
rendia apenas dois milhões c novecentos mil dólares, contra,
portanto, os cento c cinqUenta milhões de agora.
Depois, vem a pimenta cm grão, rendendo jll a aprcciâvel
quantia de vinte c nove milhões c duzentos mil dólares, enquanto cm
1974 rendia vinte c seis milhões de dólares. Em 1964, sua contri·
buição atingia tão-somente três milhões de dólares. Vemos, assim,
. que a receita de pimenta de 1975 é, precisamente, dez vezes aquela
obtida em 1964.
A seguir, a lagosta, que se constitui mais c mais numa boa fonte
de divisas. A lagosta rendeu vinte c um c meio milhões de dólares no
ano passado, c apenas meio milhão cm 1964.
Agora a carne cqUina. Trinta c um milhões de dólares cm 1975,
aproximadamente, contra vinte c dois milhões de dólares no ano
anterior, com evolução de 36%.
Vemos aqui, no Boletim, que, enquanto aumenta, ano a ano, a
receita proveniente das exportações de carne eqUina, diminui, cm
contraposição, a receita da exportação de carne fresca bovina, que
atingiu o ápice cm 1972, com 169 milhões de dólares, mas que, no
ano passado, rendeu apenas 8,5 milhões.
Em décima apreciação, a banana, rendendo 31 milhões de dólares cm 1975, contra 22 milhões de dólares cm 1974. 'Em 1964 rendia
apenas S milhões.
O fumo cm folha, que é a base cconômica do município
alagoano de Arapiraca, também, a cada ano, vem engordando sua
participação na receita de exportação do Brasil. No ano passado, o
fumo rendeu 142 milhões de dólares, contra apenas 99 milhões no
ano anterior. Houve, desse modo, um incremento de 43%.
E agora o calçado. Em que pesem as constantes e maiores restrições encontradas pelos calçados brasileiros no mercado americano,
nosso calçado vem numa evolução muito significativa a cada ano~
Em 1975, a receita foi de 165 milhões de dólares, contra 120 milhões
de dólares cm 1974. Uma elevação percentual, portanto, de 37%.
Recordemos, Srs. Senadores, que, cm 1964, a exportação de cal·
çados nem rendia um milhão de dólares, mas somente 200 mil
dólares. Agora o calçado brasileiro fatura 165 milhões de dólares.
· Vem, em seguida, Máquinas c Aparelhos para Escritórios, com
a aprecillvcl parcela de 108 milhões de dólares, contra menos de um
milhão- precisamente, 900 mil dólares- em 1964.
Material de transporte é outro item que vem despontando verti·
ginosamcntc nesses últimos anos. Em 1975, a receita de material de
transporte rendeu 317 milhões de dólares, contra 186 milhões cm
1974. Hll onze anos atrás, cm 1964, eram apenas 7,5 milhões de
dólares,
~pena, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Banco Central nilo
faça uma distinção, nessa rubrica material de transportes, dos
automóveis c do material ferrovillrio exportados. Sabemos que é ca·
da vez mais importante a exportação de automóveis brasileiros, mas
o Banco Central nuo faz nenhuma explicitação, embora faça outras
de muito menor importância.
Procurei saber quanto rendeu a exportação de automóveis brasileiros. Segun'do o Sr. Mllrio Garncro, Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Velculos Automotorcs, a exportação de automóveis brasileiros teria rendido 326 milhões de dólares cm 1975.
No entanto, Conjuntura Ecor.ómlca, revista muitíssimo bem informada, no sr.u "Rctrospecto Anual da Economia Brasileira", de 1975,
número de fevereiro, diz, ii pdgina 54, que "foram encaminhados ao
Mercado Externo veículos prontos, desmontados, equipamentos de
terraplenagem, motores c peças de reposição, representando divisas
dn ordém de 260 milhões".
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discrepum sensivelmente dos números apresentados pelo Presidente
da ANFAVEA, que é n Associuçiio Nncionul dos Fabricantes de
Veículos Automotores.
O Sr. VirgHio Távora (ARENA- CE)- Permite-nos V. Ex•
um aparte? (Assentimento do orador,) A diferença refere-se nos
motores exportados, prontos, para n Américu.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Perdão, cm i·
ncntc Líder, confesso que niio captei a informação que V. Ex• nos
prestou.
O Sr. VirgOio Tá•ora (ARENA - CE) - Repetimos. Aí não
está considerado, nu Conjuntura Económica, um dos grandes itens de
exportação que é justamente, para grande satisfação e orgulho dos
brasileiros, u parte de motores de veículos exportados para a América, máxime, da Ford. Não são veículos, não são scmidcsmontados,
são motores ...

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA -

AL) - Peço n
V, Ex• que atente para a leitura que fiz. hã pouco de Conjuntura Económica. Repito:
"Forum encaminhados ao mercado externo, entre
veículos prontos, desmontados, equipamento de: tcrraplenagcm, motores ...'"'

Então Conjuntura Económica inclui motores nesse montante de
260 milhões de dólares. Não estou com isso, absolutamente, duvidando da ...
O Sr. VlrgOio Thora (ARENA -CE)- Hã um equívoco na
Conjunturo Economlca. São 326 milhões de dólares mesmo, a diferença citada, V. Ex• vai ver, corresponde a esse montante que demos a
V. Ex•, motores. Há um engano aí.:
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito grato
pela informação do meu eminente Líder, amável anfitrião de ontem.
Prossigo passando ao item "sucos de frutas e hortaliças", que alcançou nada menos de oitenta e seis milhões de dólares cm 1975. Verdade é que o suco preponderante é o de laranja, que entra com a par·
te do leão. Nesses oitenta c seis milhões de dólares o quinhão do suco
de laranja é, simplesmente, de oitenta e três milhões.
Recorde-se, em 1964, a exportação de sucos atingia apenas um
milhão e quatrocentos mil dólares.
Mutto a contragosto vou citÜr dois produtos cujos rendimentos
foram, sobremodo, negativos. E esta citação faço como uma ho·
menagem particulur ao eminente Senudor Agenor Maria, que cm nenhum dos seus discursos, nesta Casa, deixou de mencionar o sisai c a
mnmonu. Infelizmente, meu eminente colega potiguar, o sisai, um
dos esteios du economia dq seu Estado - c não estou dizendo isso
para V. Ex•, que nisso é doutor e professor cmérito- o sisai rendeu,
uno passudo, apenas trinta milhões de dólares contra cento c
quatorze milhões no ano anterior. Na verdade, o sisnl rendeu, cm
1975, menos do que rendera em 1964, hã li anos, quando sua receita
roi de 37 milhões de dólares.
O outro comportamento assaz negativo foi o do fruto da
carrapatdru, a mamonu, que, no ano passado, rendeU, em números

redondos, apenas 52 milhões de dólares, contra 128 milhões em 1974.
Uma involução, portunto, de menos 149%.
Excluindo-se us mercadorius nilo vendidas a peso - u soja, calçados, mãquinas, apurelhos, móveis e muteriul de transporte- restam IJ produtos por mim upreciudos. Destes, sete, forum vendidos
em 197S u preços unitários inferiores nos de 1974, a saber: soju, cacuu, pimenta, lugostu, sucos, sisai e óleo de mumona.
Mas os outros seis - uçúcur, minério de ferro, milho, carne
cqUinu, bunanu e rumo- ulcunçurum melhores cotuções,
Lembremos, porem, que o poder uquisitivo do dólur sofreu uma
deterioração de 6% no uno recém-findo, o que corrói os preços
obtidos.

Os trés produtos de maior valorizhçilo foram: banana, cujo
preço de venda subiu 43% cm 1975; o fumo, com o aumento de 34%;
e o minério de ferro que subiu 32%. E os que sofreram maior queda:
o cacau em umêndou, com menos 30%; o sisai, com menos 42%; c o
óleo de mamona com menos 46%,
A diversificuçiio da pauta de exportação constituiu-se, inegnvclihente, numa das grandes conquistas da Rcvoluçilo. Forçoso é
reconhecer, todavia, que os resultados mais recentes poderiam ser
bem mais expressivos se existisse, entre os ntuais condutores da polfti·
cu económica do Governo Gciscl, aquela mesma absoluta sintonia,
reinante no Governo Castcllo Branco, entre os Ministros Roberto
Campos c Gouveia de Bulhõcs, duas fortes personalidades mas
absolutamente identificadas na formulaÇ":lo c condução da pollticn
cconõmica nacional.
Niio é segredo para ninguém que o mesmo não ocorre agora.
Exemplo de concepções diferentes é antinomia entre os lemas de dois
ilustres Ministros, Srs. Mário Simonscn c Reis Vclloso. Enquanto o
primeiro repete amiúde que "é preferível um dólar n mais na exporta·
ção de que um dólar a menos nn importação", o segundo adverte:
.. lmportur é pecado!"
Não é, portanto, sem motivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
robustecimento da minha crença de que não se deve mais
procritstinar a criação de um ministério próprio para o comércio
exterior, jã tantas vezes reclamado por mim desta Tribuna. O
Ministério do é'omércio Exterior centralizaria orientações e atribuições hoje pulverizadas entre tantas consprcuus autoridades c tantos c
tantos órgãos da Administração Pública. E, como ensina a sabedoria
popular: "panela cm que muitos mexem ou sai insossa ou salgada".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo n pulavrn
ao nobre Senador Henrique de La Rocque,

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Permita o Senado que cm nossa fala de hoje nos congratulemos
com o Superior Tribunal Militar pelo transcurso de mais um ano de
sua exemplar existência,
Em seu pórtico cessam ns paixões, cm suas decisões silo dirigimi·
das us dúvidas dos litigantes. E quando a formulação de seus
vereditos tem como uliccrcc a lei cm intcrpclaçilo .sempre atual
humuno, o seu conceito se agiganta na certeza do amparo que n todos ussegura e jamnis falta. A lei é o seu escudo. A independência dos
seus julgados é uma verdade testada no din·a-dia de suas decisões.

c

V, Ex•, Sr. Presidente, tendo recebido n honrosu comenda do
Mérito Judiciário Militur, cm companhia de eminentes brasileiros,
teve u honra de ser o intérprete dos bufejudos por tilo insigne honra,
desincumbindo-sc de maneira feliz. Mostrou de forma mugnCfica o
critério de inncxrvcl justiça que norteia as manifestações dn Corte
insigne.
Por clu orou o eminente juiz Alcides Carneiro. A sua fala é.
permuncntementc utn cüntico de fé: renovudu nu beleza de conceitos.
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nos premiu o ilustre filho da Para(ba, V, Ex•, Sr. Presidente, entre
outros conceitos assinalou:

que se focalize u personalidade marcante do Ministro Alcides
Carneiro, todas as nossas apreciações tém, na hierarquia da since·
ridude, a suu absoluta justificação,

"Aqui nasceu o Poder Judiciârio da União. Aqui lavrou
o Brasil os fundamentos de sua vocação politica e sua fé
democrática, segundo liçilo lembrada por Carlos Maximiliu·
no cm seus comentârios à Constituição: a segurança do
Estado c os direitos dos cidadãos não podem ter defesa maior
e mais legítima sob o império da lei."

O SR. HENRIQUE DE L.\ ROCQUE (ARENA - MA) Gruta, Senhor Senador Eurico Rezende, sobretudo porque V, Ex•
abriu novas perspectivas para quem, neste instante, fala sobre este
extraordinário brasileiro que é Alcidcs Carneiro. Foi eminente
companheiro nosso no Congresso Nacional, Pertenceu à Casa Civil
do Presidente Outra, Como Diretor do lPASE, coubc·lhc a ventura
de fazer a entrega, aos Segurados daquele Instituto, do Hospital dos
Servidores da Uniilo. E aqui, com muita honra, recordo a frase
sumamente feliz e lapidar com que marcou aquela solenidade: "Este
Hospital nasceu da bondade dos que sentem e viverá da· confiança
dos que sofrem". E, a propósito, ocorre-me, neste instante, outro
pensamento também de sua lavra por ocasião da inauguração do
Sanatório em que era homenageado seu nome: "Esta é uma casa que
por infelicidade se procura, mas que por felicidade se encontra",
Assim é que, forçoso é reconhecer, tudo que faz o insigne Ministro se reveste de um carúter de beleza, que deve nortear toda u vida
humana.

O Sr. Cultctc Pinheiro (ARENA- PA)- V, Ex• me permite
um aparte, eminente Senador?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muita honra,
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permita V. Ex•, também, cm seu discurso deixar a expressão de minha homenagem aos
eminentes Ministros da Corte que V, Ex• homenageia neste
momento. Lembrou V, Ex• a figura de Alcides Carneiro. f: real·
mente um justo, na sua utuação no Superior Tribunal Militar.
O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito obrigado, nobre Senador Cattete Pinheiro. Realmente, falar
do eminente Ministro Alcides Carneiro não é muito fúcil. f: que nos
habituamos a ver naquele Magistrado alguém com a preocupação
prccipua do cumprimento da lei, jamais aplicando·• divorciada dos
sentimentos mais sagrados da humanidade. S. Ex• tem sempre
presente essus ponderações em sua trajetória como magistrado, toda
vez que tem de julgar da liberdade do próximo. f: de se constatar,
quando temos a ventura de palestrur sobre o Ministro, o elevado
conceito de que goza naquela Corte Suprema, bem como seu
empenho único e ilimitado de acertar,
Acompanhamos, de longa data, o seu caminhar brilhante.
Como orador, sem menoscabo de tantos outros neste Pais, consi·
deramo-lo dos melhores, dos mais exímios mestres no manejo da pu·
lavra. Na magistratura, superou quanto se espera de um juiz, revcs·
tindo-sc das características de um sacerdote n serviço da lei,
O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
aparte'/
O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Pois não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• fuz muito bem
c esgota os melhores conceitos seletivos quando busca homenagear
as grandes virtudes do Tribunal Superior Militar, na pessoa do
Ministro Alcides Carneiro, Antes de vir para Brasília, vale dizer,
antes de decolar do plano estuduul, eu o conheci por referências as
mais eloqUentes. Depois, conheci-o pcssonlmonto em Brasília. A vida
pública desse ilustro brasileiro niio fica apenas nos limites do Poder
.TudiciL1~io, apcsur da sobrecarga de serviço, que, aliás, é uma carac·
lerísticn e uma constante dos nossos tribunais; ele ainda encontra
tempo c, mais do que isso, redobru no entusiusmo cm favor da causa

educacional brasileira, f: um orador primoroso, cujas cintilações
intelectuais e trapos do esplêndida oratória fecundam os unais deste
Pnis. f: um juiz íntegro, de um humnnismo jurídico que oferece ·o
milagre das resistências no tempo de hoje; nuo uceita por inteiro, em
certos sotores, a massificação e u tecnologiu, porque profere conser·
var aqueles pudrõcs que tunto oxultarum o dignificaram o passado
brusilciro, Cumpre fielmente os seus deveres de magistrudo, conci·
liundo cssu cxuçi'lo com o exercício de umu intervivf:nciu pcssoul c
sociul cativuntc, Duf porque .resolvi perfilhar us homenagens que
V. Ex• prcstu uo Superior Tribunal Militur, escolhendo, justamente,
um dos muiorcs vunguurddros du nossa culturu jur!dicu c literária c

O Sr. Mauro Denevides·(MDB -CE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muita honra.
O Sr. Mauro Benevfdes (MDB - CE) .:.. Nobre Senador
Henrique de La Rocque, desejo, também, associar·me a esta homenagem que V, Ex• presta neste instante ao Ministro Alcides Carneiro,
enaltecendo-lhe os méritos como integrante dos mais distinguidos do
Superior Tribunal Militar. Se í: certo que já conhecia Alcides Car·
neiro como grande tribuno da Paraíba, como Presidente do lPASE,
com expressivas realizações cm suu profícua gestão, foi de fato ao
ensejo de uma memorável sessão do Superior Tribunal Militar que
pude, realmente, admirar aquele grande brasileiro, embevecido que
liquei com a magistral lição de Direito ministrada por S. Ex• cm um
julgamento envolvendo um companheiro meu da Assembléia
Legislativa do Ceará. Alcides Carneiro, com brilho excepcional, com
segurança de argumentos, manifestou·sc contrariamente ao
enquadramento daquele colega de Assembléia na Lei de Segurança
Nacional; pretendido pelo Chefe do Executivo cearcnse. Fi>Í real·
mente uma obra notúvel, que fez com ~uc pudéssemos aferir a cultu·
ra fulgurante, a formação jurídica c a independência daquele insigne
membro do Superior Tribunal Militar.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)Muito 1rato, nobre Senador Mauro Benevidcs, por trazer V, Ex•,
por certo: 'em nome, também, do Cearú., o aplauso a esse ilustre filho
da Para(~JI que neste instante estamos homenagenado.
Ma{i nobre Ministro Alcidcs Carneiro tem-se preocupado,
tamb~m. com a ârea educacional; preside a Campanha Nacional 'das
Escolas da Comunidade e tantas vezes o encontramos nas solcni·
dados com que aquela notâvcl Campanha procura ajudar aqueles
que, nilo tendo sido ajudados pela vida, precisam que o Estado com
eles se preocupe nu área educacional.
Mas, Sr, Presidente, dizia V. Ex• lá no Superior Tribunal
Militar:
"Aqui nasceu o poder judiciúrio da União. Aqui .lavrou
o Brasil os fundamentos de sya vocação politica c sua [é
democrática, segundo lição lembrada por Carlos Maximilia·
no cm seus Comentários à Constituiçilo: a segurança do
Estudo c os direitos dos cidadilos niio pode ter defesa maior c
mais legitima sob o império da lei."
E V. Ex• acrescentou que

um llomem público que h:m como umu dus su1ts upluudidus cante·

tcr!slicus um profundo respeito uo Congresso Nncionul c nos poli·
ticos, de um modo gcrul. Du! porque, quulqucr que scju o iongulo cm

"Nenhuma instituição terá sido mais fiel, no Brasil, u
esse ensinamento do que o Superior Tribunal Militur. Seus
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atentos às prerrogativas da justiça c do direito."
E diríamos, Sr. Presidente, que, com efeito, o Superior Tribunal
Militar tem sido a trincheira segura, onde tem esbarrado o arbítrio
de alguns e o deKrio arrogante de outros.
E também Alcides Carneiro, mais uma vez, proclamou
antologicamente:
Monges niio somos com os olhos voltados-apeou para
o céu, que o noSio reino é nicsmo deste mundo, c nosaa
justiça vem dos homens para os homens. Quem a distribui
niio pode oferecê-la ~elhor, e quem a r~be, melhor nlo
pode exigir. Fazemos o que podemos, dentro da d6bil condição humana, e a essa condição todos se submetem, ·por
inclutâvcl imposiçilo da natureza- mie c madrastra."

b6m, o Líder da nossa Bancada, ao cxp~cssar o nosso profundo pesar
pelo falecimento do Governador Guilhon. Modesto mas capaz,
eficiente c probo, aquele eminente cidad§o conslruiu uma obra
verdadeiramente notâvcl no seu Estado, granjeando a gratidão dos
seus cocstaduanos c se impondo à admiraçilo dos brasileiros. Vi-o
cm Palácio, como um trabalhador, agressivo e arguto conhecedor
dos problemas do seu Estado c disposto a dar ludo de si às causas do
seu povo. Guilhon falece, hoje, constituindo-se em um exemplo de
· · homem público, um verdadeiro paradigma de quantos se pretendam
entrosar às melhores causas de sua terra. Peço pois a V. Ex• que fale
como Líder, porque estamos todos profundamente consternados.
O SR. RENATO FRANCO (ARENA- PA)- Estou imensamente agradecido ao aparte de V. Ex•, sobretudo, à honra, que me
confere, de falar em nome da Liderança.

Foi um dia de festa cívica c jurldica c com ela mais uma página
de beleza que se acrescenta a história da Magistratura bruileira.
(Muito bem! Palmas.)

O Sr. Mauro BeneYidca (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
para uma breve comunicação, ao nobre Senador Renato Franco.

O SR. RENATO FRANCO (ARENA- PA)- Com prazer.

O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA. Para uma
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Convocado por Deus, foi-se dentre os vivos, no dia de hoje, ria
ex-Capital Federal, o engenheiro Fernando Jos6 de Leio Guilhon.
Paraense c filho de Integro magistrado, Fernando Guilhon desaparece ao deixar, um ano atrás, o @_Verno do seu estado na~!. o Par~.
·-- No governo ·aeTaroas Passarinho exerceu, com larga visio e ·
muita produtividade, as funções do Dirctor do Departam·ento Estadili! de Estradas e Rodagem.
· Em 1970; por indicação daquele seu valoroso e constante amiao,
auumla o governo do Estado.
Mais técnico que político c pr~;~fundamente democrático, por
cristão, a pessoa humana lhe era sobremodo respeitável, ou melhor,
quase divina. Simples, modesto, detestava o preconlcio às suas
realizações, por julgA-las dever do administrador c à Dor da pele ,
tinha o princípio de respeito à coisa pública, daí o seu exacerbado
sentido de probidade.
Seu sosto pelas artes, notadamcntc a milsica, aliava•se à sua
ânsia cm conhecer llnguas cstransciras, notadamcnte as orientais, e
nelas, suas mágoas, suas desilusões, encontravam o lenitivo da
conformação c o pcrdilo.
·
O Sr. Cattele Plallelro (ARENA..,.. PA)- V. Ex• permite um
aparte, Senador Renato Franco?'

i:
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O Sr. Mauro Bentntlel (MDB - CE) - Nobre Senador
Renato Franco, desejo, neste instante, associar a Bancada do meu
Partido à homenagem de pesar que V. Ex• presta ao Dr. Fernando
Guilhon, que se projetou na vida pública do Pais, sobretudo, pelo
desempenho correto das importantes funções de Governador do
slorioso Estado do Pará.
O SR. RENATO FRANCO (ARENA- PA)- Agradecido ao
aparte de V~ Ex•
O Sr. JoM Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. RENATO FRANCO (ARENA- PA)- Tem V. Ex• o
aparte.
O Sr. Jolf Samey (ARENA - MA) - Desejo, Senador
Renato Franco, cm nome da Bancada do Maranhão, associar-me às
manifestações de pesar pela morte do ex-Governador Guilhon, do·
Estado do Pará. A Famllia Guilhon encontra-se profundamente
ligada, também, ao Estado do Maranhão c, todos nós, daquela ârca,
somos testemunhas do quanto o Governador Guilhon fez pelo Pará,
do seu espírito p~blico, da grande figura humana que era, da sua
honestidade, da sua capacidade intelectual. Aqui, aproveitamos o
discurso de V. Ex• para também deixar o nosso imenso pesar por
perda tio grande que agora sofre o grande Estado do Parâ.

O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA) - Asradccido
O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA) - Com muita pelo aparte de V. Ex•
honra.
Era• a fidalguia, a delicadeza cm pessoa. Nascera mais para a
O Sr. Caltele l'taWnl (ARENA - PA) - Exp-, certa· diplomacia que para o executivo que o obrigava a punir c a desgostar
monte, V. Ex•, neste momento, o sentido do mais profundo pesar da amigos ou inimisos com a desagradãvcl ncsativa .
.representação do Pará nesta Casa, pelo falecimento de Fernando ·
Esse ·homem, como Augusto Montenegro, Joio Coelho,
:~uilhon. Merece ele as nossas homcnascns. Foi um homem que Dionlsio Dentes, Magalhilcs Barata, desapareceu materialmente,
sranjcou cm toda a sua vida o respeito e a admiração maior de todos mas ctcrnizou·se pela sua conduta humana, gerando paz,
oi·seus cocstaduanos. Permita, assim, inserir no discurs~dc V. Ex• compreensão c harmonia e, sobretudo, aos olhos de todos, sem
uma palavra de saudade ao companheiro c amigo. O seu discurso coloraç§o politica, como cumpridor da obrigação de sovcrnar bem,
expressa, repito, o sentimento do nosso mais profundo pesar pela numa continuidade de ação administrativa, visando o desenvolvi·
perda de tilo ilustre cocstaduano.
menta do Parâ. Os homens passam, mas na lembrança c no
O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA) - Aaradcço o reconhecimento, através de suas realizações, vivem, por serem
eternas, suas obras que enfrentam o tempo demolidor c falam
• parte de V. Ex• O ParA c a famllia de Ouilhon estarão, tamb6m,
sempre atadas as gerações.
sobremodo. agradecidos.
-O Sr. Petr6iiiõPortoUa (ARENA- PI)::_ Permite V. Ex• um
O Sr, VlraDio T'm• (ARENA- CE)- V. Ex•· me concede
aparte? ·
um aparte?
O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA) - Honra·m•
O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA) - Com muito
V. Ex• com seu aparte.
prazer.
O Sr. Polrllalo Portclla (ARENA - PI) - Peço a V, Ex• que
O Sr, VlraDio T6Yora (ARENA - CE)- Eminente Senador,
-: faça, al~m de intl:rprctc tilo alto da representação do ParA, Iam· vozes aqui mais autorizadas já foram ouvidas falando sobre
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-83Guilhon, o administrador, o homem público. Gostarfamos, neste
momento, de falar de sua profissão - exaltar o engenheiro notável
que foi, a quem tanto deve hoje a tecnologia brasileira. A ele, tão
cedo roubado desta vida, nós, seus companheiros de profissão,
deixamos aqui manifestada a admiração pelo muito que ele fez pelo
Brasil.
O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA) - Agradeço· o
aparte de V, Ex•
Fernando Guilhon desamava o elogio à sua pessoa ou ao
cumprimento de seus deveres e obrigações.
Respeitando essa sua aversãO, notadamentc ao .. egocentrismo",
positivamos, com a exposição sintética do muito cfctuado cm 4 anos
de Governo; a justeza c a imparcialidade desta análise.
Legou aos Paracnscs, sem desmerecer da Revolução de 64,
"uma educação massificada; uma saúde pública concreta, uma
comunicação ampliada c melhorada, uma energia multiplicada c
uma agricultura reencetada".
As múltiplas c multiformes realizações de seu pcrfodo
governamental o equipara a muitos de seus antecessores.
Implantou o projeto "cacau", como substituto da pimenta do
reino devastada pela fusariose, com o plantio de 7 milhões de mudas
no curto pcrfodo de três anos e meses. Intensificou a programação
do "dcndê" c mais de trezentos c cinqUenta mil sementes foram
plantadas. O projeto "seringueira" recebeu o influxo dadivoso de um
milhão de mudas selccionadas. O novo projeto "maracujá", com o
plantio inicial de 480 hectares do fruto foi ampliado para 800
hectares. Nasceu a cultura nobre 'de verão: o algodão herbáceo c,
.também, o "Projeto Culturas Produtoras de Óleos Essenciais" com a
intensificação do plantio do Patchuli, da menta c do capim marinho.
lnesqucccu de estimular a plantação do arroz nas férteis várzeas
do Amazonas.
Ampliou, com a montagem de moderna central de incubação,
elevando para cem mil pintos por dia, a produção avfcola, além de
instalar nova fábrica de ração, dando trezentas toneladas desse
produto alimentar. Fortaleceu a suinocultura com novos lotes de
cem matrizes.
Lá em Belém vemos a monumental CEASA que dispensa
referências. Engenheiro dos mais capacitados, deu-se de corpo c
alma, cm .ligar o interior com a Capital, rompendo selvas como
positiva integração de populações intcrioranas c fator decisivo no
escoamento da produção.
A rodovia Governador Dionfsio Bentos, conhecida como Estra·
da da Pimenta, com ISO km, aproximou o municfpio de Tomé-Açu
de Belém, reduzindo de 14 para 3 horas essa comunicação.
Marabâ foi ligada à Conceição do Araguaia, Redenção c
Santana do ·Araguaia, através de 580 km de Rodovias.
Por Estrada de 300 km. avizinharam-se de Belém os municf.
pios de lgarapé-Miri, Abactetuba, Acarll, Moju, Silo Domingos do
Capim, Bujarú c Paragominas.
Tucuruf ligou-se, por estrada de 180 km, a Camctâ. 1.137
quilómetros de rodovias foram processados cm 4 anos de governo,
inesquecidas as Rodovias PA-24, ligando a Rodovia BR-316 a
Salinópolis e a PA-17 • Rodovia Augusto Mcira Filho que ligou
aquela Rodovia BR-316à ilha do Mosqueiro.
Desses 1.137 quilómetros de rodovias, 565 - metade- deixou·
os pavimentados, afora 481 km de rodovias para melhor cscoamcn- ·
to de' produtos oriundos de Altamira, Vizcu, Acarll, Moju, Colônia
Jaboti, Colónia Curull, Colónia 3 de outubro, Colônia Montenegro
e outrus.
Completados os estudos, plaoejamcntos e projetes para a
implantação de 1.213 km de estradas, dos quais 476 foram topogrll·
ficos c 737 acrofotogrllficos.
Entregou ainda cm perfeita condição de trllfcgo, as estradas de
Bragança-Montenegro, de Timbotcua-St• Luzia, de Espfrito
Santo do Taull- PA-16, de Campinho - BR-316, do Senador
Lcmos-Vuldccans. Destaque-se a iniciada estrada "Governador

Magalhães Barata" - PA-82 - que ligará, cm viaacrjl dircta, cm
mais de 450 km, a capital do Estado à Marabá c beneficiará rica
região, abrangendo os Municfplos de Tomé-Açú, Paragominas,
Mocajuba, Baião c Tu~ru!.
_
.
1
Edificadas 356 metros de ponte cm concreto pretendido
ligando a Rodovia PA-13 à praia de Atalaia, afora in6mcras pontes
cm madeira, destacando-se a nova de Bragança-Vizeü, sobre o Rio
Pirla.
Ampliado o Terminal Rodoviário de Belém c inau1uradas Esta·
çõcs RodoviArias em Bragança, Castanhal c Mosqueiro.
Criou a COSANPA, 44 cstabclcclmcntos de saúde, moderno
Laboratório de Biologili,.iiová sede para a Sccrctaira de Sa6dc, um
almoxarifado geral, 8 Centros de Satlde, um Centro de Satldc-EI·
cola, 32 Unidadcs SanitArias, 2 Dl1pcnd.rios de Lepra, I Hospillll
Colónia, I Posto de inspcção de. &!nctOI, I moderno Centro Psi·
. quiátrico cm Marituba. Intensificado o proarama de mio-de-obra
com a diplomaçilo de 1.990 t~cnicos de nlvcl m6dio c constante
vigilânCia sanitllria abrangendo todos 01 .Ctorcs da medicina, inclusi·
vc com o sctor de Higiene da alimentação e de En1cnharia Sanitária
que afctivou 1.100 anAlises bromatolóaicas c vistoriou 98 mil
estabelecimentos comerciais.
Na educação, fator capital para uma real democracia, a
matrícula de 386 mil alunos em 1971 elevou-se para 667 mil cm 1974
ou seja 73% graças ao prosscgui111cnto, construção c ampliação de
escolas.
'criaram-se lO mil cargos c conseqUente n~mcaçio do profcs·
sorado, sendo possfvcl corrigir a contratação do professor a cada
ano, por apenas 10 meses, cerca de 8 mil profe11orcs foram
requalificados, treinados c atualizados.
A previsão de atingir-se no final de 1974 a 80% de escolaridade
entre a população jovem, foi superada.
O cstãdio Alacid Nunes recebeu influência assinalâvcl do seu
governo com a movimcntaçio de 13.000 m' de terra c moldados
2.500 m' de concreto armado c para drcnaacm c irrigaçio do campo,
foram .utilizados 33.000 m' de terra c 3.160 m' de areia
graitulometrada. Esse cstAdio ficou, com aramado do campo c ârcas
circundantes num total de 18.500 m', o fosso que isola os assistentes
dos jogadores, os túneis, o escalonado das gerais, o cstaqucamcnto
para o lqcal das cadeiras, c a quase totalidade dos tubulilcs que que
serviram para a fundação das arquibancaHas ..
Na infra-estrutura o Governo plantou modernas praças de
esportes, incentivou a rcalizaçlo de torneios c deu c1pccial enrase à
formação dos futuros profcs1orcs de Educação F!1ica.
Fernando Guilhon jamala esqueceu de realçar a colaboraçio de
ordem administrativa ou financeira dos sctorcs Federais, da
SUDAN, do Banco do Estado do ParA c outras. Este Banco do
governo, teve um acr~scimo ·de 228% nos depósitos. Oa empréstimos
se elevaram de 27 para 202 milhilel de cruzeiros e os repasiCI crcs·
ccram para 360% c o resultado liquido atingiu 13 milhilés cm 1974.
O Palácio Laura Sodr~. sede do Governo, ante pesquisas realizadas, inclusive cm Portugal, voltou à arquitctura original.
Financiados pelo Governo, surpram os blocos C c D do conjunto Alacid Nunes, constitu!doa por 18 apartamentos. As pensões dos
.Institutos de Previdência c do Governo, de CrS 40,00 passaram
para CrS 160,00 cm 1973 c o funcionalismo recebeu aumento em
seus vencimentos, dentro das possibilidades do Erârio público.
Construfdas, em convênio com o BNH, 606 unidades
residenciais no Conjunto "Cidade-Satélite c IPASEP".
O Governo Fernando Guilhon ergueu 2 c I /2 salas de aula por
dia. Quarenta c três obras espalhadas por lO munic!pios c alaumas
de porte rcspcitâvel como o Centro Comunitãrio Esportivo de
Santarém c o Centro de Treinamento de Professores. As construções
realizadas em 4 unos dariam para construir 60 prédios de 12 andares,
nuda menos que 180. i 72 m'.
Construção de Postos Fiscais, Prédio Central de Flscalizaçilo,
cm Americano, com um dos pavilhões pronto c o outro cm fase r!1•

-84construçiio. Delegacias Policiais, instalações de scçõcs da Secretaria
de Agricultura cm nove (9) municfpios.
A água passou a jorrar nas torneiras das 4 da manhã as 24 horas.
No setor de energia, notável u colaboração do governo junto u
CELPA que atendeu ampliações de força motriz cm vários munii:í·
pios e a implantação de energia cm outros mais, graças ao aumento
de capital da CELPA intcgralizado pelo Governo Fernando Guilhon
que elevou a participação do Estado cm mais de cento c oitenta c cin·
co milhões de cruzeiros.
Como realizações grandiosas nlo so esquecerá 'de citar a Escola·
de I• Grau de Bragança, a. maior no interior do Estado, com
3.300 m': a 2• fase do Centro de Educação Ffsica, um dos melhores
do Norte c Nordeste c mais aa Escolas Mareja Neto c a de I• Grau
Justo Chcrmont, comportando, cada uma, 4.000 alunos. Nesse
assinalável volume de construção o governo investiu quase 62 mi·
Ihõcs de cruzeiros, sendo que 46 milhões sairam dos cofres estaduais.
Por esta sucinta, imcomplcta exposição conclui-se que
Fernando Guilhon não desmentiu as esperanças dos revolucionários,
merece o titulo de benfeitor so seu torào natal,
Nossa gratidão se expressa cm preces ao Céu pela paz de sua
alma bonfssima.
'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENn: (Magalhics Pinto) - A Presidência, em
nome da Mesa, associa·sc'~s homcnasons que Casa presta, hoje, à
memória de Fernando Guilhon, ex-Governador do Estado do Pará c
figura de destaque nos meios polfticos do nosso Pala.

a

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Esteves - José Lindóso - Fausto Castelo-Branco Pctrônio Portclla - Jcssé Freire - bomfcio Gondim - Arnon de
Mello - Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso - Joio Calmon Roberto Saturnino - Gustavo Capanema - Orestes Quércia Ldzaro Barboza -'- Mendes Canalc- Accioly Filho- Mattos Lcilo
- EveiAsio Vieira- Otair Bcckcr c Tarso Outra.
O SR. PRESIDEI'I'TE (Magalhães Pinto) ...:.. Está terminado o
período destinado à Hora do Expediente.
Presentes na Casa, 45 Srs. Senadores. Hà nOmero Regimentai
para votação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

cesso a julgamento, depois de realizadas as diligências que
entender necessárias ou forem requeridas, as quais deverão
estar concluldas no prazo máximo de 10 (dez) dias.
ParAgrafo único. Encerrada a instrução, será ouvida a
Procuradoria, no prat.o de 48 (quarenta e oito) horas, findo o
qual será o processo submetido a julgamento, na primeira
sessão do Tribunal, em carúter preferencial.
Art. 867, Da decisão do Tribunal serão notificadas as
partes, ou seus representantes, em registrado postal, com
franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicaçiio no jornal
oficial, dentro de 7 (sete) dias, para ciência dos demais intercs·
sados e contagem do prazo para interposição de recurso.
Parágrafo único, A sentença normativa vigorarA.
a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado
o dissldio após o prazo do art. 616, § 3•, ou quando
nilo existir acordo, convenção ou sentença normativa, em
vigor na data do ajuizamcnto:
b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do
acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado
o dissfdio no prazo do art. 616, § 3•."
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrArio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -111m Z:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do
n• 55, de 1975, do. Senhor Senador Osires Teixeira,
que declara de utilidade pública o Grande Oriente do Brasil,
os grantes orientes estaduais e as lojas a ele miadas, existentes
no Pais, tendo PARECER, sob n• 97, de 1976, da Comissiio:
-de Redaçio, oferecendo a rcdação do vencido.
~nado

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. !•-Secretário.
lida a seguinte:

e

EMENDA N•l (SUBSTITUTIVO)
(De plen,rlo)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 55, de 19'75.
Di:-se ao projeto a seguinte redação:
Declara de utilidade pdbllca u duu potillcla• maçônlcu
Grande Oriente do Brasil e Gundes Lojas, os Graa4es
Orientes Estaduais e u Grandes Lojas Estaduais, bem como ••
Loja1 ftlladu ào duas polênclaa.

Discussão, em turno único, da redaçlo final (oferecida
pela Comissão de Redaçio cm sou parecer n• 98, de 1976), do
Projeto de Lei do Senado n• 130, do I975, do Senhor
Arl. I• São reconhecidas de utilidade pública as duas poSenador Nelson Carneiro, que dà nova rcdação ao an. 864 c tências maçónicas Grande Oriente do Brasil e Grandes Lojas, os
ao caput do art. 867 da Consolidação dai Leis do Trabalho.
Grandes Orientes Estaduais c as Grandes Lojas Estaduais e ainda as
Lojas regulares filiadas a ambas as potências.
l!m discusaio a redução final .. i
·
·.
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
$o1nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
enccrrâ.ic\ a discúuilo. (Pausa.)
Eit4 cnccrradà.
.
.
·'
Justlftcatlva
Al rcdàçlo final, 6:. considerada 'definitivamente aprovada; nos
O nobre Senador Osires Teixeira foi perfeito na justificativa do
termós do arL 359 do Regimento Interno.
seu projeto. Nós apenas acrescentamos às razões já aduzidas, haver
1:projctó vai à Câmara dos Deputados.
no Brasil e no mundo, duas potências Maçónicas regulares e per·
a Seguin!~ a redução flnal aprovada.
feitas, que são o Grande Oriente c as Grandes Lojas. Tendo por
·\
',
'
í . Redacio ftaal.do Projeto de Lei do Senado ai' 130, de · postulado o aprimoramento moral do homem c o combate a todas as
formas de obscurantismo que obstaculem o progre~so, tem a maço19'7~•\.lll noYI retlaÇio ao art. 864 e ao caput do art. 867 da
nuriu brasileira uma larga folhu de bons serviços prestados ao Pais,
C~~~l.ld~ci~
·~. fel• d.o Trabalho (CLT).
inclusive
no campo assistencial, sem nada pedir cm troca.
11
\,'~ \ ~,1'\' ··,1, ·t· ~'l\• ··'
Assim, considerar de utilidade pública as duas potências, via de
O Congresso Nllcaonal decreta:
Ar.t. I• :pari.. 8'64. co'qput do art. 867 da Consolidação das Leis lei especial, nada mais i: do que praticar um ato de justiça c incen·
o Trabalhb;(CLT); •11provada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de tivar a maEnifica obra que as duns potências empreendem.
Saiu das Sessões, em 5 de abril de 1976. Uzaro Barboza,
1uio de '1943; pas~ilm Íl vigorar com a seguinte rcdação:

e

"Ú~ 864. Nilo havendo acordá, ou não comp~rccendo
ambas as partes ou uma doi~· n !'residente submeterA o pro·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em discussão, cm
2• turno, o projeto c a emenda.
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Nilo havendo quem queira discutir, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Estâ encerrada.
Encerrada a discussão com o recebimento de emenda, a mat6ria
volta às comissões competentes.

Já não falo no Brasil. Era apenas, a observação que à
margem pediria licença para adilar, ao mesmo tempo cm que
concito o eminente Parlamentar a que volte a tratar desse
auunto, que 6 intereuantc, c terei ocasião de aprender muito
com a intervenção que fizer o nobre Senador Jos6 Samcy."

O SR; PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -lltm3:

Assim, estou hoje na tribuna, Sr. Presidente, para aceitar o pedi·
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do do do Senador Paulo Brossard de voltar ao assunto.
Senado n• 129, de 1975, de autoria do Senhor Senador VasOSr.Mauoa-Yn(MDB- CE)- V. Ex•mr • rmite, no·
cancelas Torres, que veda ao empregador cfetuar qualquer
desconta 110 salãrio do empregado, nos casos que especifica, brc Senador Jos6 Samcy1
tendo
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- MA)- ~
.... ~osto.
PARECERES, sob n•s 681 a 683, de 1975, das
O Sr. Mauro Jllanldet (MDB- CE) - Nobre Senador Jo"
Comissões:
Sarney,
lamentavelmente, V. Ex• retoma ao tema do doliate travado
-de Con•titul~o e Jultlça, pela .canstitucion•lldade c
com
o
eminente
Senador Paulo Br01111rd, no in1tapte cm que o
juridicidade:
ilustre representante do Rio Grande do Sul se encontra cm seu Esta·
-de Lealsla~o Social, ravarâvcl: c
do,jâ que tem um eompromisso social a cumprir, qual seja, o do cn·
-de llaançu, ravarãvcl.
lace matrimonial de uma filha. Canecquontementc, o debate não poEm discussão-o projeto.
dcrâ estabelecer-se naquela linha de permuta de id6ias, de contraSe nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, vou
arsumcntaçilo, para que ficauc definitivamente aclarado o lema que
encerrar a discussão. (Pausa.)
V. Ex• se propõe a discutir neste instante.
Estâ encerrada.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Senador Mauro
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente
Bcncvidcs, não estou aproveitando, de nenbliiJI modo, a autencia do
aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
Senador Paulo Brossard. Nem estou coatelllndo o dlacurso de
S. Ex• Estou, apenas, voltando ao assunto, porque S. Ex• me pediu
e: o seguinte o projeto aprovado:
que a ele voltasse, no,Scnado da República.
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l29, DE 1975
Nilo vou discutir o tema politico do discurso do Sr. Senador
Veda ao emprepdor.eretuar qualquer daco•t• no aal'rlo Paulo Brossard; isto jA o fez o nosso eminente colega, Senador Jar·
do empregado, nos CUOI que eapeciftca.
bas Passarinho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ao empregador é vedado cfctuar qualquer desconto no
salário do empregado por motivo de atraso verificado durante a jor·
nada diâria de trabalhe, em conseqUência de:
I -socorro urgente a terceiro, em casos de desastre ou
catâstrofes:
II- anormalidade no horârio de transporte colctivo de que, ha·
bitualmcnte, se serve o empregado.
Art, 2• A falta ao trabalho nos casos do artigo anterior scrã
comprovada, por comunicação da autoridade, competente, na hipó·
tese do item I ou da empresa transpor/adora no caso do item II,
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plnto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarncy, por cessão do
Senador Virgllio Távora,
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- MA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revi silo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na semana passada ocupou u tribuna desta Casa o Senador Pau·
lo Brossard, Tive a oportunidade de dar um aparte àquele nosso emi·
nente colega, defendendo a tese de que niio são as constituições que
fazem as instituições politicas, mas as instituições políticas é que de·
vem fazer as constituições,
Est.:lu à vontade para falar na ausência de S. Ex•, porque não
vou, absolutamente, travar nenhum debute com o Senador Paulo
Brossard, Vou, apenas, aceitar uma sugestão suo, quando, rcspon·
dendo ao meu aparte, teve u oportunidade de dizer o seguinte:
"Agradecendo o aparte do nobre Senador pelo
Maranhão, u quem retribuo ns pnluvrns gentis que me diri·
3iu, eu me permitiria lembrar que a despeito de todo o cesnris·
mo deguuliuno, o Presidente da RepOblicu nu Françu, nilo /: o
mesmo Presidente du Repúblicu nos Regimes Presidenciais.

Venho apenas trazer, cm abono às consideraç&a que fiz nesta
Casa, alguns nomes ilustres que estudam o Direito Constitucional
francês, para que a Casa não julgue que eu estava fazendo uma teme·
ridade no afirmar que os juristas franceses eram uninimes em dizer
que o Art, 16 da Constituição da França é autori!Ario.
O Sr.ltamu Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um apar·
te, nobre Senador?
·
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra.
O Sr. ltamu Fruco (MDB - MG) - Seria poss!vcl que
V. Ex• fizesse estas considerações quando da presença do Senador
Paulo Brossard. J;: o apelo que nós faríamos a V. Ex•.

Evidentemente que não fugiremos a debates.
O SR. JOSe: SARNEY (ARENA- MA)- Acho que cm nada
vou prejudicar o Senador Paulo Bro•sard. Se S. Ex• achar que tem
alguma coisa n ser rctificada no meu diiCUno, voltarA, cvidcntcmcn·
te, a esta tribuna, como estou fazendo hoje, jA que não estamos num
debate poUtico. Nem será um aparte de S. Exo, ou um discurso meu,
que cnccrrarâ o assunto, pois este é um tema de alta profundidade
que, certamente, deve merecer - c merece - estudo cada dia mais
apurado não sõ dos juristas europeus como, tamb6m, dos constitu·
cionalistas brasileiros.
Por isso, acho absolutamente desnccessAria a presença do
Senador Paulo Brossard. Seria apenas vaidade minha exigir n prescn·
çu de S. Ex• neste plcnâri.o.
Assim, pediria nV. Ex• permissão para continuar.
Sr. Presidente, a base de nossa divcrgencia foi que o Senador
Paulo Brossard disse que o Art, 16 da Constituição Francesa não
era, absolutamente, um artigo que investisse o Presidente cm poderes
excepcionais, E at6 mesmo recebeu desta Casa uma consagração.
Acho que talvez tenha sido o único lugar cm que esse Art, 16 da
Constituição Francesa recebeu uma consagração; na França, ele nun·
ca recebeu nenhuma consagração, nem ovaçilo, porque ele 6, real·
mente, um artigo que constitui um hiato no estado de direito da

-l!6França. Mas S. Ex•icvc a oportunidtldc de ler o Art, 16, que diz o se·
guintc:
"Quando as instituições da República, a independência
da Nação, a integridade do seu Território c o cumprimento
dos seus compromissos internacionais se vejam ameaçados
de uma maneira grave, imediata, c se interrompa o funciona·
mcnto regular dos Poderes Públicos Constitucionais, o
Presidente da República adotarâ as medidas que tais
circunstâncias exijam, depois de consultar oficialmente. o
I• Ministro, o Presidente das Asscmbl~ias c o Conselho
Constitucional."

Assim, é o Senhor Presidente da República o árbitro de toda CS·
sa situação, desde que sinta haver possibilidade de ser interrompido
· o funcionamento regular dos poderes públicos. Os estudiosos da
Constituição francesa dizem que não há limitação constitucional
nenhuma. Lã o Presidente pode adotar todas as medidas que julgar
necessárias cm tais circunstâncias.
O Sr. Itamar Fraco (MDB - MO) - Depois de consultar,
sem dá vida.
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- MA)- O único irbrito da
oportunidade dessas medidas é o Presidente, já que elas nilo silo
submetidas à vontade ou decisão de ninguém; o Prcaidcntc apenas
ouve o Primeiro Ministro, os Presidentes das Asscmbl~ias e o
Conselho Constitucional. O Conselho não decide, a dccislo ~ do
Presidente. E todos os que estudam a Constituição francesa dizem
que esse poder de arbítrio é um retrocesso no arcabouço jurídico··
constitucional da França.
O Sr. Itamar Fraaco (MDB - MO) - Desculpe-me, mas
V, Ex• falou cm consultar ou ouvir, na leitura do art. 16?
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA - MA) - Vou repetir a
leitura ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- V. Ex• tem quc·mc per·
doar, pois não sou um constitucionalista para pretender discutir com
V. Ex• Apenas, não entendi a rcdação.
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA - MA) - O Senador Paulo
Brossard disse consultar, c cu estou aqui com o art. 16...
O Sr. Itamar Franco (MDB -.MO)- Parece que o art. 16 fala
cm consultar, não?
O SR. JOSf: SARNEV (ARENA ..,.,MA)- Diz "consultar".
O Sr. Itamar Fraaco. (MDB - MG)- Consultar, nilo ouvir,
· não é?
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA - MA) - Consultar ou ou·
vir, mas tendo sempre todo poder de decisão.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Gostaria de saber: o que
V. Ex• entende por consultar, por favor?
O SR. JOSf: SARNEV (ARENA -MA)- Para os efeitos de
decisão é a mesma coisa que ouvir.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO)· - Mas ele nilo ouve o
Conselho?
O SR. JOSf: SARNEV (ARENA- MA)- Ouve..
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - O Conselho nilo
participa?
O SR. JOSf: SARNEV (ARENA - MA) - Sim, sendo
ouvido.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Eu vejo diferença, mas
se V, Ex• nilo vê ...
O SR. JOSf: SARNEV (ARENA- MA)- Bem. A Casa será
enriquecida com a sua interpretação. , .
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - A Casa estA apenas
enriquecida com o pronunciamento de v. Ex•, c nlo com o meu
aparte. '
O SR. JOSf:SARNEV (ARENA - MA)- Qual 6 a lllfcrcnça
que V.. Ex• acha fundamental entre consultar c ouvir'/ ·. .
•

• .._

•

I

'

'

o Sr.

Itamar· Franco (MDB - MG) - v. Ex• ·6. que está na
tribuna, é quem tem que dizer qual a diferença.
·
O Sr. Pelr6alo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite,
nobre Senador José Sarncy?
O SR. JOSt SARNEV (ARENA - MA)- V. Ex•, Senador
Itamar Franco, há de convir que consultar não é a mesma coisa que
ouvir.
O Sr. M11110 lllne'ldn·(MDB - CE) -(Com uscntimcnto
do ~rador.) Nobre Senador José Sarncy, V. Ex• quer transferir para
o Soaador Itamar Franco a condição de hcrmcncuta. O hcrmcncuta
da tarde 6 V. Ex• que está com um texto frandl nu miloa, disposto a
,intcrprctA·Io.
O Sr.ltamar Fraaco (MDB- MG)- Nobre Senador Jos~ Sar·
ncy, agora V, Ex• já diz que~ consultar. Entlo hâ realmente uma
diferença.

.

i:

O SR. JOSt SARNEV (ARENA - MA) - Pois cu dou um
aplauso a V, Ex•, porque é consultar. Agora nlo 1ci qual a diferença
que hA entre ouvir c consultar, porque, na realidade, se o Conselho
tivesse que decidir- a! nós tcr!amos uma situação bem diferente.
O Sr. Pelrcltúo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?

~.·.;

I;

O SR. JOSt SARNEV (ARENA - MA) - Pois nilo. Com
muita honra, eminente Senador.
O Sr. Petnlalo Portella (ARENA- PI) - A decisão está clara,
é singular: consultando ou ouvindo, quem decide ~ o Presidente da
República. Não há como derivar para outro tipo de argumentação.
Nilo precisa ser hcrmcncuta. Não precisa exegese outra senão esta
evidente cm face do texto da lei. E sabtV, Ex•, os teóricos dizem que
a intcrprctaçlo cessa ante a claridade da lei.
O SR. JOSf: SARNE\' (ARENA - MA) - Eu acho que aqui
foi o llnico lugar cm que esse texto recebeu palmas. Na França ele
não recebe palmas, mas no Brasil ele recebeu, Então, posso lê-lo:
"O Presidente da Rcpllblica adotarâ as medidas que tais
circunstâncias exijam, depois de consultar, oficialmente, o I•·
Ministro, com os Presidentes das Assembléias c com o
Conselho Constitucional."
O Sr. Pelr&llo Portella (ARENA -

PI) -

Dâ. licença,

Excc!ê~cia.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ahllnformarâ à Nação
por meio de mensagens. V, Ex• deixou de comentar isso. Informa ·
através de mensagens.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Entilo, não l: apenas ou·
vir. Pelo menos, l: o que entendo. Consultar é diferente de ouvir. Eu
vejo diferença; se V, Ex• ni!o vê, . .

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - V. Ext dâ
licença? (Assentimento do orador) Se fosse colcgiado diria: "O Presidente da República, os Presidentes de Conselho etc., etc., adotarilo
providências". Mas, simplesmente com a cláusula de audiência,
evidente que a decisão l: singular.

O SR. JOSf: SARNEV · (ARENA - MA) - Entilo, cu
gortaria de saber qual a diferença que V, Ex• vê entre consultar c ouvir.

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Mas esse artigo jâ
esteve cm vigor na França, O Presidente De Gaulle teve opor·
!unidade de lançar milo dele ...

[,
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-87O Sr. limar Fraco (MDB - MO) - Mas por prazo deter·
minado tambbm, Ex•

"Durante mais de cinco meses a França se encontrou cm vacância da
legalidade".
E o dispositivo que consagra nilo poder o Presidente dissolver o
O SR. JOS! SARNEY (ARENA - MA) - Não hã d6vida
Congresso,
se não foi nbandonado, foi esquecido pelo Presidente
sobre isso; não bê prazo de limitação.
i Charles de .Gaulle, em 1961, como 6nico intérprete do artigo 16.
O Sr.l~ Fr.- (MDB- MO)- Hã.
Consagrou-se a doutrina de que ó Presidente nilo pode dissolver,
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- V, Ex• leia sclíâ 'mas, se ela nilo estiver funcionando, nilo scrA convoc:ada! ... Na'Cons. i, tituiçilo brasileira não existe o poder de diuolver o Poder Legislati'algum prazo de limitação.
vo,..
O Sr. ltaiDir ..,._ (MDB - MO) - V. Ex• se tinha
O Sr.lta111r Fraaco(MDB- MG).- Colocar cm recesso, hã.
esquecido de falar que o Presidente da Rep6biica informa à Nação
atravh de mcnsagc,ns. V. Ex• complementou; isto é importante.
O Sr. JOSt SARNE\' (ARENA - MA) - Então, Sr.
O SR. JOd SAINE\' (ARENA- MA) -Ora, onde é que o Presidente, recordando aquela tarde, nesta Casa, - esperava até a
Presidente da Rcpóblica podia não informar à Nação? ~ secreto? colaboração da Oposição - afirmei que devemos criar instituições
duradouras c n~o textos constitucionais ...
V. Ex• acha que ele nilo seria divulgado?
O Sr, ltau Fr.- (MDB - MO) - ~ importante que
V. Ex• leia todo o lelxto, por favor, do artigo 16.
O SR. JOSI SAINEY'(ARENA-MA)- Veja V. Ex• de que
maneira o l'relidcntc poderia informar a Nação? ~ através de uma
lei? Não. Informa através de uma mensagem pessoal, dele, sem aprovação de ninauém.
·
O Sr. I....,"- (MDB - MG) - Depois de consultado o
Primeiro Ministro, a Alscmblf:ia ...
O SR. JOSt SAIINEY (ARENA - MA) - Assim também
não! V. Exts estio progredindo. Aqui V. Ex•s condenam o AI·S ...
que também consulta o Conselho de Scsurança...
·

O Sr.lta•ar Fraaco (MDB- MO)- Muito bem, Senador!
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- ... ou textos legais
que pretendam impor determinada instituiÇão c acho que nisso a
Qposição deveria estar de acordo conosco, ao dizer, como eu disse,
que na França existem esses poderes excepcionais. Por que o
Presidente não usa? Porque as poderosas instituições politicas francesas nilo necessitam usar desses poderes, que eles existem para
serem usados cm momentos diflceis.
E no ,Brasil? Eles cxistçm c são usados permanentemente. Por
quê? Porque nós ainda não temos instituições politicas, neste Pais,
capazes de enfrentar dificuldades cm momentos de crises, então, nós
somos obrigados, embora os textos constituçionais sejam melhores,
os mais liberais, os mais bem feitos, os que podem prever todas as

O Sr.ltamar F - (MDB - MG)- Não; V, Ex• diz que ele
não consulta o Conselho.

:situações, m8s silo inCapazes de servir de instrumento que· dê ao

O SR. JOd SAINE\' (ARENA - MA) - O Prciidente da
França! V. Ex• acha que basta consultar... c aqui?

O Sr. Petrãnlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOS! SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra.

O Sr. ltiiDir Fr.- (MDB- MG)- Não, Ex• ... V. Ex• está
defendendo um ponto de vista com que cu não posso concordar.
O SR. JOS! SARNEY (ARENA- MA)- Vou continuar a
ler o artigo 16:
"Informa àNação por meio de uma mensagem. Tais me·
•didas devem estar inspiradas pelo desejo de assegurar aos
poderes públicos constitucionais os meios de cumprir sua
missão no menor prazo passivei."
Não cita o prazo, apenas, diz: no menor prazo posslvci. O
ârbitro i: o Presidente.
O Sr. ltatDar Fnaco (MDB - MG) - Menor prazo, note
bem ...

Presidente os poderes para que as crises sejam vencidas.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Para mim, quis
V. Ex•, cm última instância, expressar que a França, país desenvolvido e maduro, que manda cultura para nós c para o mundo inteiro c
cuja Capital é apontada hoje como a futura Capital da Europa
Ocidental, tem dispositivo permanente c profundamente drâstico
para os momentos de emergência c para as questões que digam
respeito à sua segurança. Nós, pais subdesenvolvido ...
O Sr. Itamar Fnnco (MDB - MG) - Pais subdesenvolvido,
não, Excelência! Em desenvolvimento, por favor.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Questão de scmântic:a. Retiro a expressão c pretendo segui·la neste passo, para que

Ex• possa acompanhar-me cm outro.

.

.

V.~
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O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Menor prazo.
O Sr. ltatDar Fnnco (MDB - MO) 7 Muito obrigado. Scr6
Mas como saber o menor prazo se os poderes são excepcionais c só
com
imenso prazer.
ele é o árbitro do prazo? Não hã decisão de Assembléia, nem decisão
de poder nenhum, senão a vontade Presidencial. Em virtude disto,
O Sr. Petfâalo Portella (ARENA - PI) ~ Pois .bem. Pais cm
diz-se que este artigo constitui um hiato no estado. de dirciio do
desenvolvimento, portanto ainda com uma situação cconômica c
sistema constitucional francês.
Sr. Presidente, não quero absolutamente trazer só as minhas social dillcii, carente, tem um dispositivo temporário - e fazemos
palavras, Mas não encontrei cm nenhum dos constitucionalistas que quest~o d~ frisar, temporádo - que é .terrivelmente alvejado, c para
consultei, estudiosos da Constituição Francesa, c j6 o tinha dito · combatê-lo nega-se tudo, nega-se uté o evidente, como V. Ex• vem
'
naquela tarde aqui, quando os citei, c outros. Mas, nilo só aqueles. de demonstrar.
Fui buscar outros intérpretes da Constituição Francesa c assim
O SR. JOSt SARNEY (ARENA-· MA) - Muito obrigado,
lancei mi'lo· de Chapciain, La Nou•elle Constltutlon página 19:"0 Senador Pctrônio Porteliu,
urtigo 16 fuz surgir a ditadura. "Lancei mão de Lo Monde do dia 20 c
Sr. Presidente, continuemos ouvindo os constitucionalistas
21 de junho dcl972, também no artigo que escreveu estudando a fraces~s. a respeito do famoso urtigo 16.
Constituição Francesa, que diz: "As precauções constitucionais pura
Paul Lc Roys, no seu livro L'Oraanlsaclon Constltuclonnelle et
prever o imprcvislvcl são porteiras abertas a todos os arbltrios".
eles Crises, diz:
E, no examinar a crise de 29 de setembro de 1961, diz no seu
"A crença tunoumcntut, no que concerne ao art. 16, é
livro Prlncfpios Republlcanoa do Direito Constitucional, pAgina 391:
que ele pcrmitelcgulmcntc o cstubclccimcnto da ditadura,"

-BBVamos a outro autor, Sallcron. Nos T••JICII•• Tempellade, ele
se refere ao art. 16: ua o homem que conta, não~ o papel. "Jlmcncz
Parga, tnmb~m. estudando o art. 16:
"O art. 16 da Constitúição permite que o Presidente
assuma poderes cxtraordinãrios c se converta por si c ante si
cm um verdadeiro ditador,"

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Exo'l
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSt SARNEY. (ARENA- MA) -.l::om muita honra,
Senador.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu participei, aliás
como Vice-Prcsidente, da Comissão Constitucional que apreciou o
projeto de Constituição, enviado ao Congresso pelo saudoso
"Nada há que objetar, em principio, à conccssllo de Presidente Castello Branco. O Professor Carlos Medeiros da Silva
poderes amplos para situações criticas. Porbm, o texto jamais procurou incluir esse artigo na nossa Constituição. O que ele
constituciollal fran~s resulta inadmisslvel por ser o próprio procurou incluir roi coisa pior. Se aprovada a Constituição orientada
Presidente da Rcpdblica, sem outros contrapesos, acnilo uma .. pelo Professor Carlos Medeiros e Silva, nós terlamos uma Constitui·
consulta oficial, o que qualifica o momento de grave c ção fascista, porque dispunha, por exemplo: " ... 6 assegurada a libcr·
suspende praticamente a Constituição, sem prazo nem medi· dade ... na forma que a Lei regular ...". Subordinava todos os tipos de
da."
·
liberdade à oscilação e à precariedade da legislação ordinária. O
Presidente Castello Branco, com a notável assessoria do eminente
Então, Sr. Presidente, entendo que eu não teria melhor Senador Daniel Krieger que era o Lfder do Governo naquela época,
companhia para afirmar, no Plenário desta Casa, o extremo rejeitou a Constituiçilo fascista e o Congresso Nacional elaborou
autoritarismo do art. 16 do que a companhia .de todos os que têm
uma Constituição essencialmente democrãtica, que foi a Constitui·
estudado o artigo da Constituição da França.
ção de 1967.
Mas, devo repetir: como a poUtica pode, em determinados,
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA) - Muito obrigado,
momentos, toldar a razão! que esta Casa, que condena, pela Oposi·
Senador Eurico Rezende. O aparte de V. Ex• traz um depoimento
çilo, os instrumentos excepcionais, de cxccçllo, que têm, tamtxm, as
histórico sobre a elaboração da Constituição de 67.
mesmas motivações do preâmbulo do artigo 16 da Constituição
francesa, aprova o texto francês.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) Hã um depoimento do jurista
O Sr.ltamu Fraaco (MDB- MG)- Não são permanentes ...
Carlos Medeiros da Silva dizendo exatamentc aquilo que eu falei: ..
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- LA, diz-se que são
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - V. Ex• estA a
para manter os Poderes funcionando. Tambbm aqui, nos Atos
favor da Constituição de 67, V, Ex• está de acordo com o ante·
Institucionais, os preâmbulos dizem que o Presidente só poderá usá·
projeto redigido pelo jurista Carlos Medeiros da Silva? Gostaria de
los cm favor da manutenção das instituições democráticas, pois esse
saber,para um debate político baseado nos princípios ali contidos.
é o interesse da Revolução. Então, a Oposição acha que o Presidente
Giscard d'Estaing é um homem que nilo usa esse poderes porque,
O Sr, Itamar Franco (MDB - MG) - Sou a favor daquela
embora essas motivações existam, ele nilo vai forjA-las e que o Constituição que V. Ex• defendia quando pertencia aos quadros da
Presidente da República do Brasil, por ser um Pais cm fase de União Democrática Nacional. Uma Constituição, liberal c demo·
subdesenvolvimento, não deve merecer esse mesmo cquil!brio com crática, que continua V. Ex• a defender com muito ardor.
· que a Oposição brinda o Presidente da França.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - V. Ex• hã de
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• me permite um compreender que todos os direitos humanos, os direitos individuais,
aparte?
constam da nossa Constituição. Foi feito, aliás, num momento his·
tórico e incorporada a ela pelo Senador Daniel Krieger e vigentes na
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra.
Emenda Constitucional n• I.
O Sr. llamar Franco (MDB - MG)- V. Ex• sabe que, na
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Quando V. Ex• rejeitava
Constituição de 1967, o jurista Carlos Medeiros da Silva tentou colo·
o Al-5, como Governador de Estado.
car um dispositivo semelhante ao artigo 16? V. Ex• provavelmente
conhece isso. Concorda que o jurista Carlos Medeiros da Silva
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente,
tentou colocar na Constituição de 1967. um dispositivo semelhante vou concluir ...
ao artigo 16 da Constituição francesa? V. Ex• conhece isso? Estou
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
perguntando a V. Ex•
aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Conheço e vou lhe
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muita bom~.
dizer porque não entrou.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Jos!
Sarney, V. Ex•, há poucos instantes, se reportava à transitoriedade
O Sr. Itamar Fl'llllco (MDB- MO)- Gostaria de saber Ex•
de determinadas medidas revolucionárias que serviram de inspiração
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Justamente
uo Ato Institucional n' I. Por exemplo, a norma que diz respeito à
porque o Brasil, ao fazer a Revoluçilo de 1964, rez uma Revoluçilo
cussaçilo de mandatos sorreu uma autolimitaçilo no tempo.
democrática. E aceitou a tese de que os Atos Institucionais silo
Durante seis meses, o Presidente da República dispunha daquela
transitórios, que alguns textos da Emenda Constitucional n• I silo
prerrogativa de cussar mundutos parlamentares. O Ato n• 2 c o Ato
transitórios, e que nós nilo devíamos perpetuar num texto Constitu·
n• 5 restabeleceram tul prerrogativa nilo mais dentro daquelv
cional uma situação de emergência ...
transitoriedade que inspirara o urtigo respectivo do Ato n• I, mas, jt,
O Sr. Itamar Franco(MDB- MG)- Permite V, Ex•?
ugoru, em curúter duradouro, com vigência à do próprio Ato lnstitu·
cional. Era a diferenciação que queria ruzcr, neste apurte u V. Ex•
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Foi por isso,
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- V. Ex• truz uma
por amor aos principias democrúticos, que o Presidente C:astcllo
Branco ni\o colocou nu Constituição de 1967, porque achava que novidade u esta Cusu, que o Ato Institucional n• 5 está inserido de
esse urtigo iria perpctuur, constitucionulmentc, o urbftrio que existe munciru permanente nus nossas instituições jurldicas. Ao contrário,
no artigo 16 da\!=onstituiçilo fruncesu.
o que temos ouvido do Senhor Presidente du República e de todos os
E prossegue:

a
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tórios. Eles desejam conjurar uma situação excepcional. Tanto isso ó
verdade que na Constituição jurada por nós consta que o Presidente
da República poderá, quando achar isto necessário, revogar esses
atos excepcionais. Assim, V, Ex• tem a resposta. Só na interpretação
de V. Ex• esses atos são definitivos e, se não forem incorporados à
Constituição, é porque o Brasil, num sentimento democrático de ter
uma Constituição democrática, não deseja que estes textos, de
maneira absoluta, sejam incluídos no seu Direito Constitucional.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI}- V, Ex• me permite
um aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA}- Antes de terminar,
recebo o aparte do eminente Lfdcr Senador Pctrônio Portclla.
O Sr. Petrônlo Portclla (ARENA - PI}- Estranho o aparte
do nobre Líder Mauro Benevides. S. Ex•, contra o seu texto expresso
c as motivações do preâmbulo, pontifica que o AI·S vai ser pcrma·
nentc e perene. Se nada no texto encontrar para fundamentar tal as·
sertiva, inclino-me a acreditar que S. Ex• se tenha inspirad·o no sub·
consciente, talvez por achar necessário algo de forte c de drástico pa·
ra conter as contestações ao regime. Nenhuma justificativa encontro
para essa declaração tão peremptória de S. Ex•, c sei quanto o ilustre
Senador é seguro no dizer c no afirmar, nesta Casa c fora dela.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA} - Muito obrigado
Senador Pctrônio Portclla.
O Sr. Mauro Bene•ldes·(MDB - CE} - Nobre Senador José
Sarney, chamado virtualmente à colação pelo nobre Líder Petrônio
Portella, pretendo enfatizar a argumentação há pouco expendida. O
que quis demonstrar é que, ao ser editado o Ato Institucional n• I,
houve uma preocupação do Governo em dar carátcr transitório ao
artigo 10 do Al·l, exatamente aquele que permitia ao Senhor
Presidente da República cassar mandatos e suspender direitos poli·
tieos. Somente pelo espaço de seis meses dispunha o Chefe da Nação
daquela prerrogativa. Editados, porém, o Ato Institucional n• 2 e o
n• 5, não houve mais, no texto desses dois diplomas revolucionários
a preocupação anterior, de limitar essa prerrogativa de suprimir
mandatos e suspender direitos políticos. Foi exatamentc a diferen·
ciação que procurei estabelecer quando confrontei, em meio a essa
argumentação, os Atos Institucionais n• 1; como os de n• 2 c 5. Com
essas palavras, acredito ter elucidado suficientemente o meu ponto
de vista.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO} - Bastaria lembrar,
Senador José Sarney, as palavras do Senador Milton Campos, que
foram bem claras ...
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA}- Nós não estamos
discutindo o Al·5, estamos discutindo o art. 16 da Constituição
francesa, que foi trazido a esta Casa pelo Senador Brossard.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO} - V, Ex• que trouxe
Al·5 ...

o

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA}- Quem trouxe aqui
o art. I6 a debate nesta Casa niio fui eu; quem trouxe foi o Senador
Brossard, foi S. Ex•, quem teve a oportunidade de falar que nn
Frunça havia um cesarismo e que o Presidente Oiscard d'Estaing
ni\o colocava a guilhotina na Praça da Concórdia. Foi o Senador
Brossard quem trouxe ao debate nesta Casa o artigo 16.
Sr. Presidente, p~ra terminar quero dizer ao Senado que não
estou fazendo medida de valor sobre os textos que aqui citei, mas
estou trazendo, a opinião unânime de todos os juristas que li e que
trutaram do urt. 16 da Constituição francesa. O único lugur no
mundo, único espaço em que se diz que esse urtigo nilo é um hiuto no
estado de direito, é justamente o Senado brusileiro, bancada da
Oposição.

Assim, Sr. Presidente, podemos ter certeza de que pelo menos
uma coisa a Oposição já admite e que talvez nós nilo possamos
admitir: i: que o urt. 16, com a amplitude que tem, conste da
Constituição brasileira. Porque o Senador Brossard leu o art. I6
aqui e recebeu a maior ovação desta Casa, a favor desse artigo.
Então, deixo esta pergunta no MDB. Ele aceita a inclusão do nrt. 16
da Constituição Francesa na Constituiçilo Brasileira? t: a minha
pergunta, porque ele é muito mais autoritário, muito mais duro,
muito mais drástico do que todos os dispositivos constitucionais da
exccção do Brasil,
Tendo dito. (Muito bem! Palmas.}
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto}- Concedo a palavra
ao nobre Senador Evelásio Vieira. (Pausa.}
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente c Srs.
Senadores:
Assistimos, ontem, às derradeiras horas do dia, quando as
primeiras sombras do crepúsculo caiam sobre a nossa Capital, a
substituição da Bandeira do Brasil no mastro magnifico que domina
a paisagem de Brasília. Pela programação, cabia ao Espírito Santo o
patrocínio dessa festividade, que teve como coordenador, como
executor o Comando Naval de Brasília, sob a chefia do Sr; Almiran·
te Fernando de Carvalho Chagas.
Presente cm Brasília o Vice-Oovernador do meu Estado,
Dr. Carlos Alberto Lindenberg Van Schilgen, ilustre homem públi·
co, de uma matriz de homens e de Governadores que têm servido ao
povo do Espírito Santo, representou o Poder Executivo do nosso
Estado naquela cerimônia.
Ali, Sr. Presidente, após a cerimônia de ascensão, à torre metáli·
ca que sustenta a Bandeira Brasileira, o Corpo de Fuzileiros Navais,
de largas tradições na história de nosso Pais, prestou as homenagens
devidas à hora e ao ato. Em seguida, tivemos a participação de
órgãos do meu Estado, que para cá se deslocaram para emprestar à
solenidade a manifestação de nossa pujança e da nossa projeção
social, artística e intelectual.
Naquela oportunidade', o povo e nós, que tivemos o prazer de
assisti-la, verificamos, através da participação de três órgãos da
cultura e da arte do meu Estado, três números que, eloqUentemente,
manifestaram os padrões artísticos do meu Estado.
.
Tivemos a participação de um Coral da Faculdade de Filosofia,
Ciéncias c Letras de Colatinu, do Norte do Estado, de um Balé: da
Professora Lenira Borges, recrutado entre moças representativas da
alta sociedade de Vitória e ainda, Sr. Presidente, exntamente na data
em que festeja o seu aniversário, a Banda da Policia Militar do meu
Estado, humilde, mas brilhantemente, prestou a sua colaboração
àquela cerimônia.
Portanto, nu primeira parte tivemos o Coral da Faculdade de
Ciências e Letras de Colatinu, dirigido pelo Professor Adolfo da
Silva Filho, que brindou a população de Brasília, ali presente, com
números do folclore do meu Estado, do Brasil e da Polônia. Muito
aplaudido o conjunto Coral, magnifico pela disciplina. muito bom
pelo arranjo vocal c pela arte com que se apresentou ao público de
Brusília.
Aqui ficam as nossas felicituções maiores à Direção daquela
Faculdade, ao Professor que dirigiu o Coral e aos integrantes desse
corpo de e<mtores da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Colutina.
A segunda parte constou da apresentação da Banda da Policia
Militur, que já prestou serviços ao Brasil, nu Guerra do Paraguai e
ontem, justumente no universário du Corporação, participou
brilhuntemente das festividades.
Num urrunjo instrumentul, numu orquestraÇ'Jo que o Maestro
Tenente Wilton Oumu, fez de trechos de músicas brasileiras,
ouvimos emocionudos u purticipaçilo da nossa gloriosu Força Miii·

-90tar do Espfrilo Santo, que tantos serviços tem prestado ao nosso
Estado.
Essa Força Policial, que zela pela nossa tranqUilidade, guarda o
nosso sossego e preserva a nossa propriedade, essa Força Policial, de
homens humildes e anónimos, que luta há mais de um século pela
preservação, pela sustentação das instituições do meu Estado, ontem
aqui compareceu c participou, humilde, mas brilhante, harmoniosa c
galhardamente das festividades da mudança da Bandeira Nacional.
Na oportunidade cm· que se festeja o anivcrsãrio da nossa
Corporação militar, envio as nossas felicitações a ela, ao seu
Comandante, à sua brilhante Oficialidade, aos seus Soldados,
àqueles Destacamentos que, nos longínquos municfpios do nosso
Estado, preservam c guardam a nossa tranqUilidade c o nosso sono,
preservam a família, mantém a propriedade.
Congratulo-me com a Banda da Polfcia Militar do Espfrito
Santo, que ontem ouvimos emocionados c - por que não dizcr?com lágrimas, porque aqui cm Brasília, na s'olidão deste planalto,
sentia meu Estado vivo, palpitante, naquela hora.
Em seguida, o Corpo de Balé da Professora Lcnira Gomes,
numa exibição artística magnrtica, pela beleza, pela esbelteza, pela
elegância das suas vinte integrantes, todas elas recrutadas nos altos
padrões sociais de Vitória, arrancou da multidão palmas, aplausos c
ovações. Minhas felicitações ao Corpo de Balé, pelo seu magnifico
desempenho, que encheu a nossa vista c a nossa sensibilidade c fez
vibrar o nosso coração, a nossa alma.
Finalmente, quero ler a exaltação histórica do Espfrito Santo,
preparada pelo Comando Naval de Brasília c lida por um oficial, no
preâmbulo daquela cerimônia. Quando o Corpo de Fuzileiros Navais passava defronte à tribuna c sacudia o povo numa vibração
patriótica, quando os canhões sacudiam os ares daquela tarde acesa,
que terminava com as sombras da noite que estava a cair, naquele
instante, um oficial da nossa brilhante Marinha de Guerra lia para
todos os presentes a exaltação a vultos eminentes da História do meu
Estado.
ê essa exaltação que quero ler, para que se integre no meu
discurso como uma homenagem, não ao meu Estado somente, mas à
Marinha, que a concebeu, que a escreveu, que a estilizou nestas

palavras que me encheram de fé: c de esperança na minha Pâtria c no
meu Espírito Santo.
"História do Espfrlto Santo
Nos quatrocentos c quarenta anos que separam os dias
atuais dos primeiros momentos da Colonização Capixaba, o
solo espírito-santcnsc presenciou o surgimento c a passagem
de homens c mulheres que hoje fazem parte da história de
nossa Pâtria.
Dentre esses se destacam:
O Padre José de Anchieta, misto de catequista,
evangelizador, professor, médico, artesão, guerreiro, pacificador, filósofo c poeta. Residia na capitania de Silo Vicente,
atualinentc Estado de São Paulo, mas veio diversas vezes ao
Espfrito Santo até a sua instalaçilo definitiva na aldeia de
Rcritiba que hoje, sede de municfpio, ostenta o seu nome c é
a cidade rcligosa de Anchicta, à beira do Atlântico c do Rio
Anchicta, que desce das Cordilheiras de Alfredo Chaves c
vem se espalhar nas praias magnificas de Anchicta. Após seu
falecimento, cm 1597, seus despojos foram levados para Vitória e sepultados na Capela de Silo Tiago, anexa ao Colégio
dos Jesuftas. Esse colégio foi transformado mais tarde na
atual sede do Governo, palácio que tem· o seu nome. ê de se
destacar que se encontra aberto à visitação pública, cm
Vitória, o local onde foi sepultado Anchicta, o Apó.tolo do
Brasil.
Os indfgcnas que habitavam o solo cspfrito-santcnse
deram à História do Brasil o nome de Araribóia, figura marcante nos esforços de combate à invasilo francesa do inicio
da colonizaçilo brasileira. Seu heroismo foi além das frontei-

ras do Epfrito Santo, sendo merecedor de destaque especial
por seu esforço invulgar quando da expulsão dos franceses
que haviam se estabelecido na atua! ilha de Villcgaignon.
ê ainda n~ pcrfodo das invasões que vamos procurar
uma figura de destaque na História capixaba. Durante a
invasilo holandesa, num dos fragorosos combates de rua,
uma mulher de nome Maria Ortiz decidiu a batalha lançando água fervendo sobre o comandante dos invasores, quando
estes tentavam se apossar do armamento bélico dos
defensores.
Dentre aqueles homens que no Espfrito Santo nasceram,
deve-se dar um destaque especial para Domingos Martins. Filho das baixadas do rio ltapcmirim, Domingos Martins era
um homem rico. Foi mandado a Lisboa para aperfeiçoar-se
nos estudos. Passou à Inglaterra. Voltou ao Brasil, cheio do
ideal de liberdade de sua Pátria. Poderia viver tranqUilo c
próspe;o dentro do regime Colonial. Mas o seu amor às coisas do espfrito era maior que o desejo natural de comodidade
fácil. Àquele homem economicamente independente falta à
independência polftica de sua gente, que já havia atingido a
maioridade que não lhe era reconhecida.
A metrópole abafava rudemente o anseio de liberdade,
sendo Domingos Martins um dos mártires deste anseio.
Preso por sua participação na Rcvoluçilo Pernambucana, a
12 de junho de 1817, no Campo da Pólvora, na cidade de
Salvador, Domingos Martins eta levado ao suplfcio. Foi
arcabuzado.
·
Em face da morte, nenhum abatimento moral o tomava,
Antes, a exaltação o envolvia.
As suas palavras, ao ser arrastado da prisão para o
suplicio, estão gravadas no bronze da posteridade agradecida: "Vinde cumprir as ordens de vosso sultão. Eu morro pela
liberdade".
Morreu Domingos Martins heróicamcnte; aquele que
um dia viera ao mundo na planfcic litorânea do Sul do
Espirita Santo.
Também o elemento negro deixou sua marca na história
ca.pixaba. Pelo meado do século XIX, rcgistrôu-se na
Provfncia um fato que a história denominou "Insurreição
do Queimado". Do ponto de vista militar, não foi mais que
um motim realizado por algumas dezenas de escravos c
esmagado, cm dois dias, por um pelotão de soldados. Mas,
do ponto de vista histórico, deve ser considerado mesmo uma
insurreição pelo sentido de coragem na persecução do ideal
de liberdade de que uma raça à qual se negava tudo c à qual
se atribula plena incapacidade para os sentimentos mais
elevados.
Os homens, dentre os quais destacamos uns poucos,
registraram nas pâginas da história do pequeno Espírito
Santo todo um rol de lutas, vitórias c derrotas. Deles partiu a
ação que objetivava valorizar nossa terra através da participação do Espírito Santo na formaçilo da riqueza nacional.
E, pelo correr dos anos, o Espfrito Santo, através do
trabalho de seu povo, da sua gente, procurou, de maneira
constante c objetiva mercê de um esforço anónimo c
dessintercssado, enquadrar-se no cenário nacional, como um
Estado da Federaçilo que com suas obras visa exclusivamente
o progresso da Naçilo brasileira,
E:, pois, com orgulho que se afirma a disposiçilo de colocar a terra capixaba cm posiçilo capaz de participar com
entusiasmo da arrancada para o progresso do Brasil c, com isst'l, de forma crescente, colaborar no desen volvimcnto sócioeconómico c cultural do nosso Pafs, integrando-se, assim, nos
ideais que nortearam u Rcvoluçilo de 31 de Março.
Hoje, reconhecendo seus méritos e agradecendo a maneira que foi lembrado, através desta cerimónia, o Estado do
Esplrito Santo se diz presente da Capital Federal.
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Naval de Brasília fez esculpir nesta oração, que tivemos o prazer c a
honra de ler, para o Senado, a fim de que seja parte integrante do
nosso discurso, c uma homenagem ao meu Estado c ao nosso Brasil.
(Muito bem! Palmas.)

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a·palavra
ao nobre Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA (ARENA - PE. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 31 de março passado, tive a satisfação de assistir, no Pa·
lãcio do Planalto, à assinatura do decreto presidencial que instituiu o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), subordinado
ao Ministério do Trabalho.
Trata-se, Sr. Presidente, de programa do Governo, resultante da
necessidade de criar um organismo com flexibilidade de ação, dcsti·
nado à formação profissional rural. Iniciativa do Governo do cmi·
ncntc Presidente Ernesto Gciscl, visando melhorar as condições
sociais, económicas c profissionais do homem do campo.
O Exm• Sr. Ministro do Trabalho, Arnaldo Pricto, declarou que:
"no atual processo de industrialização, vem o Pais sofrendo
problemas decorrentes do i:xodo do homem do campo, que
procura os centros urbanos cm busca de vida mais confortâ·
vcl c de maior amplitude no horizonte de suas aspirações.
Entretanto, ao trabalhador rural se avoluma a carga de
responsabilidades para o sustento, cm número sempre crcs·
ccntc, de consumidores urbanos, dedicados aos sctorcs
secundário c terciário da economia.
O Governo vem adotando medidas de amparo ao ho·
mcm rural, procurando minimizar os efeitos dos movimentos
migratórios, que trazem o trabalhador do interior c o colo·
cam na periferia dos grandes centros, dcsprcparado, de modo
geral, para enfrentar as naturais dificuldades do meio urbano.
A regulamentação do seguro de acidentes do traba·
lhador rural c a concessão de beneficies prcvidcnciãrios c
assisstência social aos empregados rurais c seus dependentes
foram medidas tomadas rcccntcmcritc.
Além do nlvcl de conhecimentos tecnológicos da popu·
lação rural reverterá, por certo, cm favor do aumento de sua
produtividade.
Propiciará, ainda, maior satisfação ao trabalhador, quc'
se sentirá valorizado pela assimilação de melhor técnica pura
desenvolvimento de sua atividadc.
Nas áreas urbanas, duas entidades vinculadas ao
Ministério do Trabalho, o SENAI, para o sctor. secundário, c
o SENAC, para o sctor terciário, vi:m, há mais de trinta anos,
desenvolvendo importantes programas de capacitação
profissional de trabalhadores. Ao valioso labor dessas insti·
tuições, soma-se a ação das diferentes fundações existentes
no Pais c das empresas públicas c privadas, resultando, desse
esforço, o preparo, somente no ano de 1975, de cerca de
1.200.000 trcinandos.
No sctor primârio da economia, onde labutam aproxi·
mudamente 15 milhões de pessoas, registra-se precisa colabo·
ração de entidades privadas, muitas delas estimuladas pelo
Poder Público, com o financiamento de programas de trci·
namento. O Programa Intensivo de Preparação de Mão-de·
Obra- PlPMO, organismo vinculado à Secretaria de Mão·
dc·Obra, coordenador da execução de atividadcs de for·
mação profissional, registra no último qUinqUênio (1971·
1975) um atendimento de cerca de 450.000 trabalhadores cm
programas de preparação de milo·dc·obra rural, sendo que,
cm 1975, quando se transferiu para o Ministério do
Trabalho, preparou pouco mais de 150.000 pessoas.
Observa-se que esse esforço, conquanto valioso c cficicn·
te, nilo corresponde, entretanto, às necessidades de prc·

paraçiio de mão-de-obra qualificada da população rural, que
corresponde a 44,3% da força de trabalho do Pais. Ocorre
que o treinamento do homem do campo vem sendo dcscnvol·
vido por vários organismos públicos c particulares, que se
diversificam quanto à natureza jurldica, à organização, aos
objctivos, às modalidades de formação, aos tipos de curso, c,
nem sempre, têm a formação profissional como objctivo
principal.
As dcficii:ncias apontadas, decorrentes da acentuada
discrepância entre a necessidade de mão-de-obra qualificada
c o atendimento dispensado à força de trabalho não-urbano,
são originadas, cm grande parte, pela dispersão de esforços
c pela indefinição de competências dos órgãos públicos e pri·
vades que atuam na área, de forma dcsarmónica c descoordenada, acarretando scnslvc[ redução na eficácia da ação.
Estamos confiantes de que, com a criação do SENAR,
haverá a infra-estrutura capaz de proporcionar a organiza·
ção, administração c plancjamcnto dos programas de .for·
mação profissional rural, condizentes com as necessidades de
mão-de-obra qualificada para o sctor, geradas pelo cresci·
mcnto c desenvolvimento da economia rural. Cria-se, para o
sctor primário, um organismo responsável pela implantação
c execução no Pais, da politica de formação de mão-de-obra
rural, definida pelo Governo, através do Ministério do Tra·
balho. As principais finalidades do SENAR são: organizar c
administrar em todo o Território Nacional, dirctamcntc ou
em colaboração com órgãos c entidades públicas ou com
particulares, programas de formação profissional rural,
estabelecer c difundir metodologias c recursos instrucionais,
bem como assistir às empresas agrlcolas na execução de
programas de preparação de mão-de-obra rural.
Com a definição, de modo claro e preciso, das
competências especificas do SENAR, procura-se evitar a
ocorrência de supcrposição de atividadcs, o que certamente
resultará na melhor alocação de recursos c na ampliação do
atendimento do sctor.
Para o bom desempenho de suas atividadcs, nasce o
SENAR como organismo dotado de adequada flexibilidade
de ação, que lbc permitirá atender, com agilidade, à impc·
riosa necessidade de desenvolver os programas de preparação
de mão-de-obra rural. Deverá implantar moderna mctodolo·
gia operacional, agindo preferencialmente através de açõcs
móveis que permitirão levar ao trabalhador do campo, no
próprio local de trabalho, os ensinamentos indispensáveis à
melhoria de seu desempenho profissional.
Estamos certos, prossegue o Ministro Pricto, que o
SENA R contribuirá não só para o desejado c necessário apri·
moramcnto técnico do trabalhador rural, visando a melhoria
de sua produtividade, como também para a elevação do seu
padriio de vida, valorizando-o sócio-economicamente peran·
te a comunidade. A ação do SENAR contribuirá, ainda, para
o estreitamento dos laços sociais que devem unir empregados
c empregadores, sem quebra do reciproco reconhecimento de
direitos c obrigações, meio eficaz para imunizar as massas
obreir~s contra a propaganda insidiosa c envolvente dos que
pregam a lu tu de classe".
Sr. Presidente, o SENA R irá ao encontro do desenvolvi·
mcnto no sctor primârio, com utilização de metodologia
espcccfficu c recursos didâticos adequados pura atender com
prioridade o sctor da agropccuária.
Assim, o SENAR irá proporcionar a criaçilo de uma infra·
estrutura capaz de organizar c administrar o pluncjamcnto racional
de programa de formação profissional rural, condizentes com as
necessidades de milo-de-obru qualificada para a economia primária,
cm conseqUência do crescimento c do desenvolvimento da economia
rural, inseridos no li PND- Capitulo XIII - Emprego c Recursos

-'.12Humanos, a rtm de atender ao crescimento de produtividade durante
o período 1975/1979.
Finalmente, a iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente
Ernesto Gciscl bem demonstra quanto o eminente Chefe da Naçiio se
preocupa cm valorizar c dignificar Óhomem.
Preenchendo uma lacuna, como bem declarou Sua Excelência
na oportunidade da assinatura do decreto de criação do SENAR,
prestou seu Governo mais um patriótico ser~iço ao Pais; conlirmnn·
do sua alta qualilicuçiio de estadista plenamente dedicado ao"'dcsen·
volvi menta nacional. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO
GUERRtl EM SEU DISCURSO:
DECRETO N• 77.354, DE 31 DE MARÇO DE 1976

Dispõe sobre a criação, no Ministério do Senlço Nacional
de Formação Profissional Rural - SENAR, assegurando-lhe
autonomia técnica, administrativa e financeira, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:
Art. I• Fica criado, no Ministério do Trabalho, o Serviço Nacional de Formação Prortssional Rural - SENAR, diretamente
subordinado ao Ministro de Estado do Trabalho, com autonomia
técnica, administrativa e nnanceira, nos termos do artigo 172 do
Decreto-lei n• 200, com a redução dada pelo Decreto-lei n• 900, de
29 de setembro de 1969.
Parágrafo único. O SENAR terá sede no Distrito Federal e,
conforme dispuser o Regimento Interno, delegacias e agências em
capitais dos Estados ou cm outros pontos do teritório nacional.
Art, 2• O SENA R tem por rtnalidade:
I - organizar e administrar, em todo o território nacional.
diretamente ou em colaboraçiio com órgãos e entidades públicas ou
com particulares, programas de formaçiio profissional rural;
l i - estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação
profissional rural;
III -elaborar c difundir recursos para instrução adequados à
preparação de miio-dc-obra rural;
IV - organizar e divulgar documentação relativa à formação
profissional rural;
V- assistir as emprcsus tlgrícolas nu clubomção c execução de
programas de formação profissional para o seu pessoal, em todos os
níveis:
VI - coluborur, com organismos nacionais e internacionais em
utividudcs pertinentes a formação profissionul rural,
Art, 3'' A direção do SENA R competirá a um Diretor-Gerul e
a um Conselho com funções normativas, nu forma do que estabelecer o Regimento Interno.
Art. 4• Fica instituído, sob a forma prevista no artigo 172,
2•. do Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, com u redução
dada pelo Decreto-lei n• 900, de 29 de setembro de 1969, fundo cspe·
cial. de natureza contiobil, sob a dcnominaçilo do FUNDO-SENA R.
I• Constituirão recursos do FUNDO-SENA R:
I - recursos oriundos do Fundo Nacionul de Desenvolvimento
-FND;
li- dotações consignadas no orçumcnto gerul da Uniiio:
III - receitas provenientes de convénios c contrutàs:
IV - receita patrimonial decorrente dn nlicnuçilo de bens, nu
forma du lei, ou de up!l~o:uçõcs financeirus:
V- contribuiçõ~s de pessoas fisicus ou jurídicas, de direito pri·
vado, tunto nacionais· como estrangeiras:

*

*

VI - receitas eventuais.
§ 2• O Fundo de que trata este urtigo serâ administrado pelo
Diretor-Geral do SENA R, na forma prevista no Regimento Interno.
§ 3• Os saldos do Fundo u que se refere este artigo serão
transferidos automaticamente para o exercfcio financeiro seguinte, a
crédito do mesmo Fundo.
Art. S• Os recursos do FUNDO-SENA R, ou u ele destinados,
serão recolhidos, integralmente, à Caixa Económica Federal ou ao
Banco do Brasil S/ A, em conta especial, sob o tftulo "FUNDO·
SENAR", à conta e à ordem do Dirctor-Gcral do SENAR c de
outras autoridades do órgão, indicadas no Regimento Interno, ou
em normas especiais ou, ainda, em atos de delegação de competência,
Art. 6• O FUNDO-SENA R ter/i contabilidade cspecflica c os
atas concernentes à receita e à despesa, bem como os procedimentos
de controle, interno e externo, obedecerão às regras fixadas nu
legislação pertinente e as disposições aprovadas pelo Ministro de
Estado do Trabalho,
Art. 7• As propostas de orçamento do FUNDO-SENAR
deverão ser submetidas à aprovação do Ministro de Estado do
Trabalho, observadas, no que couber, as normas referentes ao orçamento da União e à competência do Órgão Central do Sistema de
Plunejamcnto Federal.
Art. 8• Aprovado pelo Ministro de Estado do Trabalho, na
forma da legislação vigente, o Regimento Interno do SENA R disporá sobre sua organização c funcionamento c sobre as atribuições de
cada um de seus ôrgiios.
Art. 9• O SENAR utilizará, para a realização de trabalhos
técnicos, pessoal especializado, em número fixado pelo Ministro de
Estado do Trabalho, contratado nos termos da legislaçiio
trabalhista, de acordo com o disposto no art. 96 do Decreto-lei
n• 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 10. Os órgãos e entidades federais em cuja competéncia
se insimm atribuições conexas ou de qualquer modo vinculados às
do SENA R lhe prestarão o apoio, inclusive, financeiro ou em serviço, necessário à execução de suas atividades.
Art. 11. Para as despesas iniciais com a instalação,
implantação e funcionamento do SENA R, nos unos de 1976, 1977 e
1978, o Fundo Nacional de Desenvolvimento contribuirá com as
importioncias de CrS 80,000,000,00 (oitenta milhões de cruzeiros),
CrS 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros) c
CrS 250.000.000,00 (duzentos c cinqUenta milhões de cruzeiros),
respectivamente.
Parí•grafo único. Para os excrc!CIOS seguintes o Fundo
Nacional de Desenvolvimento contribui ri• com importâncias necessárias ao desenvolvimento dos projetas elaborados pelo SENAR,
aprovados pelo Ministro do Trabalho.
Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas tiS disposições cm contrúrio.
Brusili:1
de
de 1976; ISS• da lndepcndêncin c 88• da
República.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhiics Pinto) - Não hú muis
oradores inscritos. (Pausa.)
Na presente sessão terminou o prazo pura aprescntuçilo de
emendas ao Projeto de Resolução n• 29, de 1976, du Comissão de
Legislação Social, que d!1 nova redução ao n• 8 do Art, 1M do
Rt:gimento Interno, e dá outrus providêncius.
Ao projeto niio foram oferecidas emendas,
De acordo com o disposto no Regimento Interno, u matéria ser!•
despu,hnda às Comissões de Constituiçilo e Justiça c Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto) - Lembro aos Srs.
Senadores que o Congresso Nacional est!i convocado paru umu
scssiio, n realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário du
Cilnwra dos Deputados, destinada à leitura de Proposta de Emenda
à Constituiçilo n• I, de 1976.
Nadn mais havendo que trutar, vou encerrar u scssilo.
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ORDEM DO DIA
-I-

Votaçuo, em turno único, do Requerimento n• 39, de 1976, do
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação cm
conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 182, de 1975 e 16, de 1976,
dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Mendes Canale, que acrescentam dispositivos ao art. 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
115, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá
nova redução ao caput, do artigo IO, da Lei n• 5.107, de 13 de
setembro de 1%6, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, tendo
PARECERES, sob n•s 299 e 300, de 1975,48 e 49, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição c Justiça, I• pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do projeto; z• pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do substitutivo de plenário e,
contrário, quanto ao mérito;

-zVotação, em turno único, do Requerimento n• 45, de 1976, dos
Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado dia 23
de março de 1976, em Guarujá, pelo Presidente da República,
General Ernesto Geisel, na instalação do Congresso Estadual de
Municípios.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 46, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso do Ministro do Exército, General
Sylvio Frota, pronunciado por ocasião das solenidades de posse do
Presidente da IMBEL -Indústria de Material Bélico do Exército, e
publicado no Jornal do Brasil em 24 de março de 1976.

I

-de Legislação Social, I• pronunciamento: favorável ao projeto
com a Emenda n• I • CLS que apresenta; Z• pronunciamento:
favorável ao substitutivo de plenário com subemendas que oferece.

-5Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n•
117, de 1975 (n• 1.641-A, de 1975, na casa de origem), que cria cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, na Assessoria Legislativa
da Câmara dos Deputados, e determina outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 88 e 89, de 1976, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, e
- de Serviço Público Civil.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães .Pinto) - Está encerrada a
sessão.

I Levanta-se a sessão às /6 horas e40 minutos.)

33• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 6 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes. os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Cattete Pinheiro - Renato Franco Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvldio Nunes- Mauro
Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Jcssé FreirePaulo Guerra - Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor
Dias- Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rczcndc- João
Calmon- Amaral Peixoto- Danton Jobim- Nelson CarneiroMagalhães Pinto.- Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Evclásio
Vieira- Daniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- 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 Expediente,
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Suhme/emlo t1o Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo pl'm'iménto depende de sua prévia aquiescência.·
MENSAGI!:M N• .9, DE 1976
(N• 7!/76, na orl1em)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, te·
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Exceléncias a escolha, que desejo fazi:r, do Senhor Ronald Lcslie Moracs Small, Minis·
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de
Maçambiquc, nos termos do urtigo 21 do Decreto n• 71.534, de 12
de dezembro de 1972.
2. Os méntos do Ministro Ronuld Lcslic Moraer. Small, que me
induziram a cscolhê·lo pura o desempenho dessa elevada função,
constam da uncxu informação do Ministério das Relações Exteriores,
Brasília, cm 05 de ubril de 1976. -Ernesto GeiHI.

INFORMAÇÃO
Currlc:ulum·Vl11e:
Ministro Ronald Leslie Moracs Smull.

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 25 de dezembro de
1930. Bacharel cm Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Diplomado pelo Escola
Superior de Guerra, 1966. Diplomado pelo Instituto Rio-Bronco, no
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. Curso de Treinamento c
Aperfeiçoamento paro Chefes de Sctorcs de Promoção Comercial,
1972. Prémio Rio-Branco c Medalha de Prata no Curso de Preparação à Carreiro de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1954.

i

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Cor·
reira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1954.
Secretário da Comissão Consultiva do Trigo. Ministério das
Relações Exteriores, I954 a 1956.
Assessor do Ministro de Estado na Reunião na Scção
Brasileira da Comissão Mista Brasil-Argentina, Buenos
Aires, 1956.

Ã disposição da Embaixada cm Montevidéu na elaboração
dos bases para um Acordo de fornecimento de trigo,
Uruguai, 1956.
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956.
Representante do Ministério das Relações Exteriores na
Comissão Consultiva do Trigo, do Ministério da Agriculto·
ro. 1957.
Membro da Delegação do Brasil à XII Sessão da Assem·
bléiu-Geral das Nações Unidas (ONU), Novu lorqu~. 1957.
Membro da Delegação do Brasil à XXVI Sessão do Conse·
lho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSoq;
Nova Iorque, 1957.
Promovido u Cônsul de Segunda Classe, por merecimento,
1958,
Segundo Secretário du Delegação cm Genebra, 1958 u 1961.
Conselheiro Técnico dn ·Delegação do Brasil à Conferência
Internacional do Trigo, Genebra, 1959.

i
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-95Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à Reunião da
Junta Executivu do Fundo Internacional de Socorro à
infância (FISI), Genebra, 1959.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência de
Plenipotenciários sobre eliminação da apatrldia, Genebra,
1959.
Delegado do Brasil à VII Sessão da Organização lntcrnacio·
na Ido Trabalho (OIT), Genebra, 1959.
Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à XLlll Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho (Oin, Genebra,
1959.
Delegado-Suplente do Brasil à XXII Conferência lntcrnacio·
na! sobre Instrução Pública, Genebra, 1959.
Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil às XXVI c
XXVII Sessões do Conselho Internacional do Trigo c à
Conferência dos Palscs Signatários do Acordo Internacional
do Trigo, Londres, 1959.
Membro do Grupo de Trabalho sobre a Adesiio da Polônia
ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras c Comércio (GATn,
Genebra, 1959.
Delegado do Brasil no Primeiro Comitê do GATT sobre Ex·
pansiio do Comércio Internacional, Genebra, 1959.
Conselheiro 'Técnico da Delegação do Brasil ao III Comitê
do GATT, Genebra, 1959.
Delegado-Suplente do Brasil a II Sessão do Comitê
Executivo do Programa do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), Genebra, 1959,
Membro da Delegação do Brasil à XVI Sessão do GATT,
Genebra, 1960,
Segundo Secretário da Embaixada cm Washington, 1961 a
1963.
Observador do Brasil na Conferência sobre Peixe c Nutrição
da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura(FAO), 1961.
Observador do Brasil na Conferência ad hoe sobre controle
de Febre Aftosa, Argentina, 1962.
Delegado do Brasil nas XXI c XXII Sessões Plenárias do
Comitê Consultivo Internacional do Algodão (CCIA),
Washington c Nova Delhi, 1962 c 1964.
Estagiário no ServiçÓ de Expansão c Propaganda Comercial
(SEPRO), Washington, 1962.
Scgundo'Sccrctã~io da Embaixada no Panamá, 1963.
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1963.
Primeiro Secretário da Embaixada do Punumá, 1963 a 1966.
Membro da Delegação do Brasil nas Negociações do Acordo
sobre Transportes Aéreos com o Panamá, 1963.
Membro da Delegação do Brasil à V 'Assembléia de
Governadores do Banco lntcramcricano de Desenvolvimcnto(BID), Panamá, 1964,
Membro da Missão do Brasil de preparação da II Conferên·
cia lntcramericana Extraordinária (CIE), Rio de Janeiro,
1964.
Encarregado de Negócios no Panamá, 1963, 1964 c 1965,
Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do
Presidente do Panamá, 1964,
Membro da Delegação do Brasil i\ XI Reunião de Consulta
dos Chanceleres da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1967,
Cônsui·Gcrul cm Hong Kong, de 1973 a 1976.
Chefe du Delegação brasileira às negociações comerciais com
a República Popular da China, 1974.
O Ministro Ronald Lcslie Moracs Small, nesta data, encontra·
se no excrclcio de suas funções de Cànsui-Gcral do Brasil cm Hong
Kong.
Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, cm 26 de fevereiro de
1976. -Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisilo do Pessoal,
(À Comissão de Relações Exteriores.)

OFICIO
Do Sr. 1•-Secretárlo da. Cãmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•l7, DE 1976
(N• 75-D/75, na CU. de orlaem)
Acrescenta parígrafos ao Art. 822 da Lei n• 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Cl•ll).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O Art. 822 da Lei n• 5,869, de li de janeiro de 1973.
passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos que serão, rcspcc·
tivamcnte, !i§ I• c 2•, com a seguinte redução:
"Art, 822 ..................................... ,
§ I• O juiz decretará obrigatoriamente o seqUestro
quando, nos loteamentos para venda a prestações, ou cm
qualquer outra alienação imobiliária, houver mijis de um li·
ligante disputando o domínio do imôvcl ou existir manifesto
interesse da União, dos Estados, ou Municípios. Nestes
casos, o'juiz determinará o depósito das prestações na Caixa
Econ'ômica Federal.

§ 2• As prestações depositadas na forma do parágrafo
anterior renderão juros e correçào monetária c serão entre·
gues ao legítimo proprietário, após a sentença definitiva."

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5,869 DE li DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo CMI

..................... '' ······························ ...... .
LIVRO III
Do Processo Cautelar
TITULO ÚNICO
Das Medidos Cautelares·
"

' ••••••••••••• ' • o •••• o • "

••••• '

'

' •••••• '

•

' ••••••••• o ••••

CAPITULO II
Dos Procedimentos Cautelares Específicos
''

············ ..... ······················· ········· ........ .
SEÇÃO 11
Do SeqUestro

Art. 822. O juiz, a requerimento da pnrte, pode decretar o
seqUestro:
I - di: bens móveis, scmoventcs ou imóveis, quando lhes for
disputudu a propriedudc ou n posse, huvcndo fundado receio de rixas
ou dnniflcnçõcs:
11 - dos frutos c rendimentos do imóvel reivindicudo, se o réu,
depois de condcnad<' por scntençu uindu sujeita a recurso, os dissipar:

-96III - dos bens do casal, nas ações de desquite e de anulação de
casamento, se o cónjuge os estiver dilapidando,
IV- nos demais casos expressos em lei.

ocorreJ: I•) no caso de a entidade postulante ter recolhido, com
obediência à legislação cm vigor, as suas contribuições e as de seus
empregados, hipótese cm que teria de haver devolução por parte do
INPS c que, evidentemente, não encontra amparo legal; 2•) a enti•••••••• ' ••••• ' ' ' •••••• ' ' ' ••••••••••••• '' ••••••• ' •••• o' ••••
dade, a partir do momento cm que solicitasse o recolhimento, dei(À Comissão de Constjtuiçào e Justiça.)
xaria de recolher as contribuições e, assim agindo, estaria descumprindo a Lei c até praticando crime de apropriação indébita, no
PARECERES
tocante às contribuições deduzidas dos empregados c não recolhidas.
Ainda nessa segunda hipótese, se por ventura não tivesse descontado
PARECERES N•sl49 e 1!0, de 1976
· ... as contribuições dos empregados, para evitar a caracterização da
Sobre o Projeto de Lei da Clmara n• 79, de 1975 apropriação indébita, estaria, por certo, causando sérios prcju!zos
(n• 779-C, de 1972, na Câmara dos Deputados), que "estabele- aos trabalhadores, excluindo-os do sistema previdcnciário.
ce normas para expedição de certificado de entidades de llnsllPor todos esses motivos, a Comissão de Educação é de parecer
tantrópicos".
que o presente projeto deve ser rejeitado.
Sala das Comissões, cm 03 de dezembro de i975.- Tarso Dutra
PARECER N•l49, de 1976
Preoidcnte- João Calmon Relator - Gustavo Capanema - EveláDa Comissão de Educação e Cultura
sio Vieira - Helvfdio Nunes.
Relator: Senador Joio Calmon
PARECER N•l!O, de 1976
Da Comissão de Finanças
O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Jorge Ferraz, tem por objetivo estabelecer normas quanto à expedição, pelo
Relator: Senador Saldanha Derzl
Conselho Nacional· de Serviço Social, do certificado de entidades
Oriundo da Câmara dos Deputados, é submetido a esta Comis·
filantrópicas, para os fins de isenção de contribuições prcvidenciárias, determinando que aquele documento terá validade a partir são o Projeto de Lei que estabelece normas para a expedição do certida data da entrada do Requerimento da instituição interessada no ficado de entidades de fins filantrópicos.
O Autor da proposição argumenta, na Justificação, que as entireferido órgão do Ministério da Educação c Cultura.
Se aquele Conselho converter o processo cm diligência, a data dades de fins filantrópicos foram beneficiadas cela Lei n• 3.577, de
4-7-59, com isenção da contribuição prcvidcnciária. Todavta, conforserá a do recebimento dos comprovantes por ele exigidos.
Dispõe, ainda, a proposição que o Conselho Nacional de SerYi- me determina o Decreto n• 1.117, de 01-06-62, cabe ao Conselho Naço Social fará constar do certificado a data a partir da qual a enti- cional de Serviço Social certificar a condição de entidade lilantróptca, a fim de que a entidade possa fazer prova daquela condição junto
dade filantrópica passou a fazer jus ao beneflcio de isenção.
O ilustre autor do projeto declara em sua justificação que as enti- ao órgão providenciá rio e obter, dessa forma, o bcncflcio da isenção.
Entretanto, prossegue o Autor, na Justificação, o referido
dades filantrópicas, "quando preenchem os requisitos legais c obtêm
Conselho
Nacional de Serviço Social retarda bastante a expedição
o reconhecimento de utilidade pública, aluam como auxiliares do poder público na realização do bem comúm, prestando uma significati- do "certificado provisório" às entidades solicitantes, as quais,
va obra de educação, de assistência e, até mesmo, cm muitos casos, normalmente, ao se constituírem ou ao solicitarem o certificado, já
de caridade. Suprem, assim, a atividade do Poder Público naquelas preenchem os requisitos legais exigidos para as entidades filantrópicas. Desse atraso, resultam vários preju!zos para essas entidades, que
funções, e a sua presença é mais marcante c mais humana".
Na mesma linha de raciocínio, afirma que "pouco importa que na expectativa do certificado "se tornam devedoras aos cofres prcvitais entidades mantenham quadro de empregador a ponto de, nesse dcnciários de somas vultosas, cuja solução tem ensejado inúmeros
particular, se equipararem às empresas privadas de fins meramente pedidos de parcelamento, quando não outros tantos apelos à via judicomerciais. O que consta, o que motivou evidentemente o legislador ciária, através de mandados de segurança, cm que se discute a
ao cogitar da isenção e ao conferi-la, é justamente a ausência total de oportunidade da incidõncia da isenção, se da comprovação das exiobjetivos mercantis, a constituir a caracter!stica fundamental da enti- gências legais ou da expedição do certificado" (sic),
Da!, conclui o Autor pela medida proposta, que consiste cm tordade de fins filantrópicos".
Contudo, afirma o Deputado Jorge Ferraz, esse favor fiscal nar vâlido o certificado de "entidade de fins filantrópicos" a partir
previsto na Lei n• 3.577/59, na prática, tem encontrado obstáculos, da data da entrada do requerimento da entidade interessada junto ao
Conselho Nacional de Serviço Social.
de ordem formal, para a sua obtenção.
Parece-nos haver pequena confusão no enfoquc dado pelo
~ que, segundo declara, as entidades filantrópicas, cm face de
imprecisas disposições daquele diploma legal e de interpretações di- Autor.
vergentes do INPS, "somente passam a auferir o bcncflcio da isenção
Realmente, o Decreto n• 1.117/62 condiciona a concessão do
a partir da expedição do dito certificado que só vem a ser concedido
bcneflcio à emissão de certificado de entidade filantrópica para a
muito tempo depois da solicitação, em virtude de entraves burocráti- instituição interessada, sujeita à verificação, pelo Conselho Nacional
cos, o autor do projeto sugere, então, que as instituições filantrópicas de Serviço Social, dos requisitos do art. 2• do referido Decreto. E, evipassem a gozar da isenção já a partir do momento cm que houverem
dentemente, essa verificação obedece a um processo de passivei
preenchido os requisitos legais c não a partir da data em que o certifi- demora.
cado for expedido pelo CNSS.
Contudo, o artigo 4• desse Decreto, com a nova redação que lhe
A matéria, como se võ, 1:, essencialmente, de regulamentação, e deu o Decreto n• 69,261/71, prevê u expedição de um "certificado
esta vai ser processada pelo Ministério da Previdência Social, através provisório" a essas entidades, válido por dois anos, com o qual, cerde ulterações que pretende sugerir ao Decreto n• i. i 17, de t• de ju- tamente elas se habilitam ao beneflcio.
nho de 1962, que disciplina a referida Lei n• 3.577/59.
O que o Autor do Projeto não esclarece na Justificação é so a
Trata-se, de falo, de uma simples providénciu tendente a fazer demora se prende ao certificado definitivo ou ao provisório.
retroagir a isenção de contribuição prcvidenciária à data da apresenEm quaisquer das hipóteses, porém, é certo que a entidade
tação do pedido, ou, quando haju exigência u cumprir no processo, interessada deverá provar sua finalidade filantrópica.
da data em que esta for cumprida.
Oru, pretendendo a proposição que a validade do certificado
Parece-nos, mesmo assim, inteiramente descabida a pretendida seja conJudn u partir da entrada do requerimento junto uo CNSS,
retroação, vez que, paru suu efetivução, duas hipóteses terium de cje duas uma: ou a entidade se beneficiuria da isenção sem provar sua
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retroagiria àquela data, fazendo com que a entidade beneficiada,
quite até então com suas obrigações prcvidenciãrias, pretendesse ressarcimento do que hã houvesse recolhido.
Em ambos os casos, entendemos não haver sido dada solução
ao problema.
Nesse sentido, podemos até afirmar que a proposição é ineficaz.
1:: preciso dar cumprimento ao disposto no Decreto n•
· 69.261/71, quanto à expedição do certificado provisório, e não pretender tornã-lo vlllido retroativamcnte, o que traria conseqUências
negativas ao sistema previdcnciârio.
Por essas razões, opinamos pela rejeição do presente projeto de
·Jci,
Sala das Comissões, em I• de abril de 1976.- Amaral Peixoto,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Mauro Bene•ldes - Hei·
•idlo Nunes- Henrique de J,a Roeque- Maltas Leio -Fausto
Castelo-Branco- Dirceu Cardoso -Leite Chaves.
PARECERES N•s IS! E !Sl, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 7S, de 197S (N• 4!B, de 197S, na orlaem) que "renumera e aci'HUIIta par,arafo
ao art. 670 da Conaolldaçio das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n• S.4S:Z, de 1• de maio de 1943".
PARECERN• IS!,DE1976
Da Comisaio de Leaisiaçio Social
Relator: Senador Accioly Filho
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PARECER N• ISl, DE 1976
Da Comlssio de Flnançu
Relator: Senador Mauro Benefldes
Em exame o projeto de lei da Câmara, de JOICiauva do
Deputado Francisco Amaral, que renumcra c acrescenta parllgnifo
ao Artigo 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
Najustilicntiva do projeto, seu Autor afirma ser uma das principais causas da demora de julgamento nos Tribunais Regionais do
Trabalho o ntual sistema de convocação de juizes para a substituição
dos titulares nas referidas Cortes.
Mais adiante, diz o ilustre Deputado autor do projeto:
uA presente proposição visa, cxatamcntc a resolver o
problema.
Os juizes convocados contarão com um pcriodo
adicional de trinta dias para submeterem a julgamento com prefcri:ncia dentro da respectiva classe - os processos
de que forem relatores ou revisores.
Esgotado esse prazo, os autos terão de ser devolvidos
para nova distribuição, o mesmo acontecendo com aqueles
cm poder dos juizes classistas cujo mandato haja terminado."

a

Na Câmara dos Deputados, proposição obteve aprovação do
Plenário, após ser submetida às Comissões de Constituição c Justiça,
de Trabalho e Legislação Social c de Finanças.
Tramitando no Senado Federal, a matéria ·recebeu parecer
favorável da Comissão de Legislação Social.
Preocupou-se o Autor com os atrasos nos julgamentos de questões trabalhistas cm 2• instância c buscou solução para sanar o
problema daqueles que buscam seus direitos na justiça do Trabalho.
O projeto veda a distribuição de processos aos juizes
convocados por tempo inferior a 30 (trinta) dias. Jâ os juízes
convocados por maior tempo, ficarão à disposição do Tribunal por
mais 30 (trinta) dias para julgar os recursos a eles distribuídos.
As medidas propostas são de toda a conveniência, evitando a
procrastinação de julgamentos na Justiça do Trabalho.
No âmbito da competi:ncia regimental desta Comissão de
Finanças, nada temos a opor ao Projeto de Lei da Câmara n• 75, de
1975, c, assim, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 1• de abril de 1976.- Amaral Peixoto,
Presidente- Mauro Benevides, Relator- Saldanha Derzl- Fausto
Castelo-Branco Henrique de La Rocque - Mattos Leio - Dirceu
Cardoso - Leite Chaves.

Originário da Câmara dos Deputados c de autoria do eminente
Deputado Francisco Amaral, o projeto submetido à consideração
desta Comissão tem por objctivo, ao renumerar os parágrafos do
art.670 da CLT, incluir mais dois deles, visando a imprimir mais
celeridade aos feitos que tramitam nos Tribunais Regionais do Tra·
balho.
Preocupado, justificadamentc, com os indefectíveis atrasos nos
julgamentos trabalhista na 2• instância, sustenta o autor do projeto,
que o sistema de convocação de juizes das Juntas de Conciliação,
para a eventual substituição dos titulares dos Tribunais Regionais, é
uma das causas predominantes para o retardamento do deslinde.
Frisa ainda, que, habitualmente, os substitutos, com a reassunção do titular, retêm os processos que lhes foram distribuídos até que
sejam novamente convocados.
Com os juizes classistas, a prática procrastinat6ria não é
diferente. Ante a expectativa de recondução, dependendo do Decreto
Presidencial, também, nilo restituem os .. autos'\ com o fim de
submetê-los ao Tribunal, se reconduzidos.
PARECER N•153, DE 1976
A proposição visa, por conseguinte, a sanar essas prAticas tão
Da Comisaio de ConsdiUiçio e Justiça, sobre o Projeto de
danosas aos que reclamam dos referidos Tribunais a prestação
Lei do Senado, n• 180, de 197S, que "dispa. sobre a fiocaliza·
jurisdicional.
çio, pelo Conaresso Nacional, dos contratos .de rloco, reladvos
Com o projeto, fica estabelecido, no§ 7•, a vedação das distribui·
à atlvidade monopolizada pela Unlio, e d' outras providênções aos juizes convocados por prazo inferior a 30 (trinta) dias,
cias".
sendo que, os convocados por prazo superior, continuarão à disposição do Tribunal durante os 30 (trinta) seguintes, participando do jul·
Relator: Senador Jooé Samey
sarnento dos processos que lhes tenham sido distribuídos, nos quais
Consubstanciados seus preceitos normativos em apenas um arti·
fica assegurada a preferência dentro da respectiva classe.
O§ 8• determina que, escondo ci prazo do parllgrafo anterior, ou go e dois parágrafos- sem contar os dispositivos rcvocat6rios, c de
findo o mandato do juiz classistn os processos que lhes foram dis· vigi:ncin - o Projeto de Lei sob nosso exame, de autoria do ilustre
tribufdos serão devolvidos à Secretaria do Tribunal, para a Senador Itamar Franco, visa a submeter à prévia aprovação do
Congresso Nucional "qualquer contrato de serviços, com clâusula de
consequente rcdistribuiçilo.
Assim, oferecidas estas considerações, reputamos <lportunas as risco, relativo a ntividadc monopolizada pela União",
Os dois parllgrafos da proposição mandam que tais contratos
medidas preéonizadas pelo projeto, razão pela qual, na esfera de
compctê:nciu regimental destu Comissão, cxtcrnamos a nossu sejam •ncaminhndos à apreciação congressual pelo Presidcnic da
RepÓblica, "acompanhados de mensagem esclarecedora de todos os
simpatia e recomendamos a suu aprovução.
Sala dus Comissões, em 20 de novembro de 1975. - Nelson aspectos da operação", pura rejeição ou aprovação, mediante
Carneiro, Presidente- Accloly Filho, Relator- Mendes Canale- Decreto Legislativo, permitido no Congresso "recomendar reserva
de quaisquer clllusulas".
Jlirbas Passarinho- Domfclo Gondln.
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-98Configura-se matéria de interesse tão relevante quanto atual, POblico ou Privado, que estarão, impllcita ou explicitamente,
nllo apenas por se tratar de recente permissão governamental à envolvidos na celebração, pelo Brasil - no caso, representado por
"PETROBRÁS"- detentora do monopólio estatal do petróleo órgão a quem se confia o monopólio estatal de determinada ativida·
como, ademais, pela ampla discussão travada, na imprensa e no de- com outro Estado ou empresa estranscira ou interancional, de
Parlamento, em torno do problema c cm face da conjuntura nacional "contrato de serviço, com cláusula de risco, relativo a atividadc
que, porimpcrativo de decisões internacionais, parecia levar o Pais a monopolizada pela União".
um impasse, no que tange à insufici~ncia da nossa produção c à crcs·
Qualquer contrato, convénio ou acordo, envolvendo interesse
ccntc dependência de importações, para atender às exigências do.. ou atividadc monopolizada pelo Estado, fá· lo aparecer, como parte
abastecimento interno e ao eficiente desempenho da infra-estrutura · ., contratante, mesmo se representado por empresa estatal; c, se realiza·
nacional de transportes.
do com empresa privada estrangeira, está no âmbito do Direito
Cabe-nos, inicialmente, na qualidade de Relator, relembrar o fa· Internacional .Privado; se, ao revés, com outro Estado ou órgão
to de termos, em pronunciamento no Plenário do Senado, defendido representativo de monopólio seu, incaavclmentc no Ambito do Direi·
os chamados "contratos de risco'', ··ccimo·:aôluçio cmergencial to Internacional POblico •.
infranqucâvcl, para efeito de assinalar que, nesta oportunidade, não
Tais contratos envolverão, de resto, ·tanto inicircsscs. nacionais
nos cabe analisar o mérito da proposição, scnilo os presupostos da internos, como interesses externos, nacionais ou privados, conacsuajuridicidadc c o assento da sua constitucionalidade.
qacntcmcnte abrangidos pelo Ju aeadum, numa das suas
2. Como assinala.a Justificação, cabe ao Congresso Nacional, configurações bipolares.
·
·
ex·YI do art. 43, "com a sanção do Presidente da RepOblica, dispor
Aqui nos parece procedente a alcgaçÍo da Justificativa, ao
sobre todas as matérias de competência da União", c, dentre elas se assinalar:
·
incluem as constantes dos itens V c XVII, letra b, ln Ytrbll:
"No que tange a compromissos brasileiros em contratos cxtcr·
"V - Planc;ar c promover o desenvolvimento c a scguranea
'
•
nos,
a Constituição Federal reserva o controle de tais operações a
nacionais;
uma
das Casas do Congresso Nacional, mediante a seguinte prcXVIl - legislar sobre:
ceituaçilo, Ytrbls:
IV- autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de
h- jazidas, minas c outros recursos minerais,';
qualquer natureza, de. interesse dos Estados, do Distrito Federal c
Aduza-sc a essa autorização, que nos parece explicita, aquela dos Munio!pios, ouvido o Poder Executivo." .
implicitamente contida no art. 45 da Constituição Federal, que
Tal item está contido no art. 42 da Constituição, que. prevê,
declara:
como privativa do Senado Federll, a atribuição de "autorizar empr~s
"Art. 45 A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara timos, operações ou acord01 extemoa",., "ouvido o Poder Executivo
dos Deputados c pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo,
federal".
inclusive os da administração indircta:"
Ora, se "acordos externos" assinados por unidades federadas
Ora, se se permite - mediante lei reguladora, pendente de devem ser examinados pelo Senado, com a audiência do Poder Ccn·
sanção do Executivo - tal fiscalização por qualquer dss Casas do
trai, tal operação - contrato que envolva responsabilidade indircta
Parlame~to, "a fortiori" ela se permitirá, quando seu cxcrclcio se fa·
da União, realizado por entidade a quem ela confiou atividade mono·
ça pelas duas Casas funcionando unicamcralmcnte, cm Congresso ·pollstica - pareceria merecer, analogamente, essa prêvia consi·
Nacional,
dcração.
E não se argumente que a rcgulamcntaçio do art. 45 deva ser feiMas, tradicionalmente, na sistemática do federalismo brasileiro,
ta em um só documento legislativo, pois a palavra "lei", no seu
tem sido o Senado o rccipicndlirio da Soberania a quem se confia o
contexto, não significa .. uma só lei", mas tilntos atos normativos exame de assuntos envolventes da problemática internacional, a par·
quantos necessários à regulamentação desse permissivo constitucio·
tir até da aprovação de pessoas para certos encargos diplomáticos de
nal,
·
caráter permanente (art. 42, it~m III, da Constituição).
o que pretende o projeto sob nosso exame, apenas no referenS, Diante do exposto, tudo nos conduz a crer que, se a matêria
te à fiscalização congressual dos. contrato& de risco,
não é só de segurança nacional, mas envolve - ao menos implicita·
3, Ninguém duvida de que a pesquisa e a lavra de riquezas do
mente - conte~do de Direito Internacional, P~blico ou Privado, a
subsolo, no serem erigidas à condição de monopólio do Estado, merecer a apreciação do Poder Legislativo, seu conduto próprio
cn.volvam problema de segurança nacional. Tanto mais escasseiam, seria o Senado Federal, dispensável a consideraçilo, cm reunião
no mundo, tais recursos, quanto mais vertiginoso o avanço unicamcral, do Congresso Nacional:
tecnológico da humanidade; c tanto mais · ameaçadas cm
Além disso, alega a Justificação que "os contratos de serviço,
sobrevivência as nações, quanto menos disponham daqueles com clâusula de risco, abrem, "de certo modo, uma fissura no sistema
jazimcntos ou dos produtos decorrentes de sua industrializaçilo, do monopólio estatal c, portanto, no duplo fundamento que o define
indispensáveis à manutcnçilo da infra-estrutura cconômica, c, con· intrinsecamente: o económico c o de segurança",
·scqUcntcmcntc, à superestrutura politica, Considerar-se-ia cstultlcic
. Mesmo se procedente o argumento, não haveria apelar, desde
negar-se, ho}c, que a Soberania nacional - embora cada vez mais ·
condicionada à interdependência mundial - repousa, cm primeiro logo, "a regime de cà-responsabilidaile com o Congresso Nacional"
mesmo porque, segundo a sistemática constitucional, há um órgão
lugar, na independência económica.
E, na atual conjuntura, naçilo dcpcnacntc de petróleo para supremo competente para conhecer dos aspectos de segurança de
prosseguir na escalada do desenvolvimento - enquanto não lhe quaisquer medidas do Executivo, ex·YI do art. 87 da Carta cm vigor,
descobrir sucedâneo eficiente - estarâ, sempre, com a soberania nrbls:
"Art. 87. O Conselho de Segurança Nacional é o órgi!o de
ameaçada.
mais
alto n!vcl na assessoria dircta ao Presidente da Repllblica, para
De outra parte, o planejamcnto c a promoção do descn·
volvimcnto c da segurança nacionais configuram atribuições da formulação c cxccuçilo da politica de segurança nacional." (Grifamos.)
União como um todo, a exigir igual vigilância dos Três Poderes c at6
ele, não o.Congresso, quem pode "estabelecer os objetivos namesmo uma divisão de responsabilidades envolventes de toda a Na· cionais permanentes c as bases para a politica nacional", incum·
çilo.
bindo-lhc "dar assentimento prl:vio para... estabelecimento ou
4. Outro prisma a analisar, na proposição que examinamos, 6 o exploração de indllstrias que interessem à segurança nacional". (Ar!.
'a conotuçiio, na matéria, de aspectos de Direito Internacional, 89, I c IV, al!nca "C".)
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-996. Releva salientar que o Congresso Nacional tem sido PETROQUISA c da PETROBRÁS, em cumprimento de texto
ch.atado a aprovar contas·da PETROQUISA e da PETROBRÁS, expresso da Lei n• 2.004, de 3 de outubro de 1953 (art. 32, § 6nico),
ex·YI do parAgrafo 6nlco do art. 32 da Lei nt 2.004, de 3 de outubro . como bem recorda o douto Parecer, ao contrArio do "que sucede com
de 1953, que "dispõe sobre a politica nacional do petróleo e define as as demais Sociedades Anónimas, o Congresso Nacional "tem sido
atribuições do Conselho Nacional de.Petr61oo, institui a Sociedade chamado a aprovar (as) contas". Assim, a fisca!izaçilo dos atos da
'por Açõés Petróleo Brasileiro Sociedade An6nima, e dA outras pro· PETROBRÁS, que possam C"Ycntua!mcntc ferir o monopólio estatal,
nilo deve resumir-se ao Senado Federal.
vidências".
O Projeto n• 180, de 1975, do ilustre Senador Itamar Franco,
pode ser conveniente ou inconveniente. Sobre isso opinarA a douta
dos "contratos de risco". Em contrapartida, reconheça-se que uma Comissão de Economia. Nilo hâ, entretanto, porque acoimll-lo de
fiscalizaçilo jA existe, no que tange ao aspecto financeiro c, quanto ao injurldico.'Essc, o meu voto, salvo melhor juizo.
problema da seaurãnça nacional, hã ór1io constitucional próprio, a
Saia das Comissões, em 31 de março de !976. - Ne~Me
quem se confia semelhante vfai!Ancia, na órbita do Poder Executivo.
Cuaelro.
7. Se nilo hAuma clara evidência de inconstitucionalidade na
DECLARAÇÃO DE VOTO
proposiçilo, inegavelmente a sua aprovaçlo importarA cm transferir
para o Congresso Nacional cempcté!ncia que, pelas interpretações
Logo que o Presidente da República anunciou ao Pais sua dis·
expostas, seria, quanao muito, Impllcita 4o Senado, embora outro · posiçilo de celebrar contratos de risco para pesquisa c lavra de petró·
cxegcta talvez alclassc, no caso, uma' laterpnlldo de jure lco em Território Nacional, redigi Projeto de Lei condicionando a
collllftueado.
.
sua validade à pr6via aprovação do Senado, a exemplo do que ocorre
8. Diga-se, ainda, que, sendo a PETROBRÁS uma sociedade com os financiamentos externos. Jâ havia obtido diversas assinaturas
de economia mista- e, portanto, pessoa juridica de direito privado nesta Emendá Constitucional' quando, cin mais aprofundado exame,
- sua atividade socletâria é regulada pela Lei das Sociedades Anô· me convenci da inconstitucionalidade dos chamados· ·contratos de·
nimas, e, i:omo tal, qualquer intervcnçilô,: cm carllter isolado, na sua ·serviços com clâsull\ de risco ou qualquer outra. dcnominaçilo. que
faculdade negocial, se constituiria cm interferência arbitrAria e, por· venha obter. O monopólio estabelecido pela Consiituiçilo é inafastA·
tanto, violentadora da ·sistemAtica jurldica uniforme. e dominante vcl. Somente a PETROBRÁS, de acordo com o 'Art. 169, poderâ
para todas as sociedades da espécie.
exercer com 'exclusividade es~ serviços no .Brasil. Na hipótese· de ter
Assim, à vista dos apontados argumentos opinamos pela. re· que recorrer a serviços de outrem piua desempenho deste .mister,
jeiçilo do Projeto, por manifesta injuridicidade.
somente podciA fazê.lo através de Empresas · ConcessionArias
Sala das Comissões, cm 31 de março· de 1976.- Accloly Fllbo, compostas exclusivamente de capital nacional, na forma do que dis·
Presidente- Jol6 SlrMy, Relator- Nel- CUÍielro, vencido ~a põe a Lei. n• 2.oo4, de 3' de ·outubro de 1953. Por essa razão, voto
forma do voto cm 'separado ·- Leite CllaYea;· pela i~constitu· contra o preS.nte Projeto, da mesma forma que o farei cm Plenário,
cionalidadc com dec!araçilo de. voto - Helndlo N- '- Henrique com rclaçilo a um outro da lavra do ilustre Senador José Samey,
de La Rocque- Heitor Diu .,-llllfYio Coe!M..
.
'
reivindicando preferência para firmas que detenham até 20% de
capital
nacional. Esse último Projeto foi aprovado nesta Comissão
VOTO EM· SEPARADO DO SR. SENADOR NELSON
na Sessilo anterior cm cuja discussilo não estive presente. Essa a
CARNEIRO:
.
razio pela qual nilo foi 'ali aposta a presente d!:claraçilo de voto.
Em judicioso parecer, o· ilustre Senador Jos6 Samey concluiu
Saia das Comissões, em 21 de março de I 976. - Leite Cbavea.
pela injuridicidadc·do Projeto n• 180, de 19.75, do nobre Senador
PARECERN• 1~,DEI~6
Itamar Franco, que "dispõe sobre a ruc:aüzaçilo pelo Conaresso
Nacional dos contratos de serviços, com clAusula de risco; relativos
Da
de Laailllcio
lllllre q l'foJeto de
atividades monopolizadas pela Uniilo, c dA outras providências".'
da Cimara III' 2, de 1~5 (Íif 571,.8/721 aa Cua de orlpm),
A primeira alegaçilo, que o douto Relator. parece acollicr, ao
. que altera o paripafo úko do Ard1o e6, da eo.iolldaçlo
menos parà melhor esclarecer o debate, é ii da interpretaçilo i!o
du Leb do Traballlo (DICNtHII ., .5.452, ·de 1• dlllllo de
art. 42 da Emenda Constitucional, que di ao Senado Federal, c nilo
1943).
ao ·Congresso Nacional, i:ompcté!ncia privativa para "a.utorizar
Parecerd&Cillilllo
empréstimos, operações ou .acordos externos, do qualquer natureza,
·de interesse dos Estados; do Distrito· Federal e: dos Municipios,
A Comissão reitera o Parecer jâ proferido, que conclui pela
ouvido o Poder Executivo". Após acentu_., que-tem sido tradicional· aprovaçilo do Projeto e entende que a matéria, jÍe!a sua importância
mente êsta Csa, na sistciriâtiêado federalismo brasileiro, "o recipien· . c interesse público, deve ser desde logo apreciada pelo Plenário.
dArio da Soberania a queni ~· confia o exame de· assuntos
Sala das Comissões, cm I• de abril de 1976.- NeiiOD (.-Iro~
envolventes da .ProblemAtic:a internacional", o eminente Rclat~r Presidente - Accioly FUho, Relator - Fruco Moatoro - Lúaro
assim conclui essa pàrtc de seu pro~unciamcnto:
Barbou ~ Dolllldo Goadla. ··
·
·
·

a

· ~.'5. Diailte ..do ~xposto, tudo 'conduz a crer que, se a
. matéria é só de segurança Nacional, mas .envolve ,.... ao·
· ménos implicitam~ntc -' conte6do de. Direito Internacional,
P61l.lico ou Privado, a merecer a aprcciaçio. do Poder
Legislativo, seu conduto próprio 'seria o Senado .Federal, dis·
pcnsAvcl a oonsicicraçilo, e111 reuniilo unicamcra!, do Congros·
·lio Nacional."

eoaaWo

·Sodií,

Lei

PARECERESN.. 155,156 e157,de 1~6
Sobre o Projeto de Ltl da Cllun a9 12, de 1~5 (a'

l.507·B/73, na Casà de ortaem), que eallbllect -u para a

púdca di.Wtlco-deatmca til ''lJyluecçio de ulasab", e deter·
llllu outru proYidfadu; e Projeto de Lal do Seaado a'
104/75, que prolbe a YIY!uecçio de ullllall, em ntabe!ecimeatoa de emlno de 1• e z• paua.

Evidente q~c os 'contrat~s de serviços, com cláusulas de riseo,
têm; quando relativos a at'ividadcs monopolizadas pela Unifto, como
PARECER N•155, de 1~6
no caso que justificou o Projeto, matéria económica, que pode, é
Da Comiuio de Collltltulcio e Juadça
certo, vir a refletir na segurança nacional.
A Comissfto de Constituiçfto c Justiça estA cm face de duas pro·
O Conselho de Segurança Nacional . nilo 6 assim, como .
proclama oparecer, o órgfto capaz de examinar tais acordos, mas o posições: a do projeto de lei da Câmara dos 'Deputados, que no SeSenado Federal. Esta, seria a regro Rcral. Mas, cm se tratando da nodo tomou o n• 12, de 1975; c a do projeto de lei do Senado, que

-100tem o n' 104, também de 1975, Ambos dispõem sobre vivimcção de
animais.
O projeto da Câmara foi remetido ao Senado em 14 de abril des·
te ano, c foi logo distribuldo às Comissões de Educação e Cultura e
de Saúde. Nilo houve distribuição à Comissão de Constituição c
Justiça, para o c~amc da constitucionalidade cjuridicidade, pelo fato
de que, sobre estas preliminares, já tinha opinado a Comissão de.
Constituição e Justiça da Câmara (Regimento Interno, art. 100, inci-· .,
so III, allnea b).
O projeto do Senado, oferecido pelo nobre Senador Benjamin:
Farah, foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Educação e Culiura.
Como os dois projetas dispõem sobre matéria correlata, foi
requerido, pelo nobre Senador João Calmon, relator d9 projeto da
Câmara na Comissão de Educação c Cultura, que eles tivessem tra·
mitação cm conjunto, providência que foi aprovada pelo Senado.
Na forma dó Regimento Interno, art. 284, nessa tramitação cm
conjunto, tcrã precedência o projeto da Câmara dos Deputados c ao
processo desse projeto terá de ser apenso, sem incorporação, o pro·
cesso do projeto do Senado, devendo cada proposição receber o seu
parecer próprio.
Como, em virtude do jã citado dispositivo regimental, a esta
Comissão de Constituição c Justiça não cabe pronunciar-se sobre a
constitucionalidade c juridicidade do proJeto da Câmara, resta-lhe,
sobre estas duas preliminares, somente apreciar o projeto que foi
apresentado no Senado.
Este pràjcto visa proibir a vivissecção de animais nos estabcle·
cimentos de ensino de I• e 2• graus do País (art. 1•). O art. 2• comina
sanção à violação da norma anterior. Consiste ela no cancelamento
da autorização para funcionamento do laboratório do estabeleci·
menta transgressor, sem prejuízo das comi nações penais aplicáveis.
O autor da proposição a justifica com o noticiário da imprensa
desta Capital, segundo o qual estaria havendo vivissecção de animais
cm alguns estabelecimentos de ensino de Brasflia, especialmente com
a utilização de cães. Tal prática, proclamam ainda os jõrnais, longe
de educar, estaria contribuindo para resultados moralmente ne·
gativos.
Não se depara, no projeto do Senador Benjamim Farah, nc·
nhum dispositivo que não se concilie com os principias consti·
tucionais, nem tão pouco está ele elaborado de forma injurldica. Sob
estes dois aspectos, o projeto deve ter livre trânsito legislativo.
A Comissão de Constituição e Justiça, assim opinando, re·
comenda que o presente parecer seja incluldo no processo do projeto
vindo da Câmara, que tem precedência regimental, devendo-se dele
tirar cópia que se junte ao processo do projeto originário do Senado.
~ de notar ainda que a independência dos dois processos não
obsta a que a Comissiio competente para o e~ame do mérito da maté·
ria busque consubstanciar, numa única proposição, os dispositivos
das duas. Talvez isso seja mesmo de melhor técnica legislativa.
Saiu das Comissões, em I• de outubro de 1975.- Accloly Filho,
Presidente - Gustavo Capanema, Relator - Heitor Dias - Paulo
Brossard - Henrique de La Rocque - Nelson Carneiro - Helvídlo
Nunes- ltalívlo Coelho,

Nn forma regimental, terâ precedência o projeto da Câmara dos
Deputados, devendo cada proposição receber o seu parecer próprio.
Nada obsta, todavia, que consubstanciemos, numa única propo·
siçilo, os dispositivos das duas, mesmo porque entendemos que a
proibição de vivissecção de animais em estabelecimentos de ensino,
de I• e 2• graus, preconizada no projeto do Senado Federal, sejustifi·
ca plenamente e complementa, de forma perfeita, a iniciativa do ilus·
trc Deputado Peixoto Filho.
Embora indispensável a prática da vivissecção para o progresso
das ciênciàs médica c biológica, nela não devem ser iniciadas crian·
ças ou adolecentes, pois, como bem acentua o Professor Paul Nosh,
da Universidade de Boston:

PARECER N•156, de 1976
Da Comlssio de Educaçilo e Cultura

Da Comlssilo de Saúde

Relator: Senador Joio Calmon
O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Peixoto Fi·
lho, que cstubelece normas pura a prática didático-cientifica da vi vis·
secçüo de animais, retorna ao exame desta Comissão, já agora tendo
cm apenso u proposição do ilustre Senador Benjamim Farah, que
proíbe a vivissecção de animais, cm estabelecimentos de ensino, de I•
c 2• graus, tendo cm vista a aprovuçílo, em Plenário, do Requerimen·
to n' 328, de 1975, através do qual solicitamos, com base no art. 282
do Regimento Interno, que aquelas matérias tramitassem em
conjunto.

"Todos os gatos da Biologia não serão suficientes para
dar à criança e ao jovem a espécie de compreensão que só se
pode adquirir dispensando cuidados a um animal vivo. Isso
deve fazer parte da experiência educacional: a oportunidade
de penetrar imaginativamente na vida de outros gêneros vi·
vos. A educação necessária em uma sociedade onde a ciência
desempenha papel dominante como ocorre com a nossa, é
aquela que c~amine c esclareça a conexão entre conhecimen·
to cientifico e método por um lado, c por outro, o significado
e a finalidade da vida. A ausência dessa dualidade foi respon·
sávcl pela produção de cientistas que estão prontos a passar
toda sua vida empenhados na descoberta de meios mais efeti·
vos para destruir, envenenar e mutilar seus semelhantes.
Permitiu o desenvolvimento do cientista moralmente defecti·
vo, que acha estar terminada toda sua responsabilidade do
como sem sentir nenhuma necessidade de examinar o POR
QUE:"
Assim é que, procurando compatibilizar o propósito de evitar o
sofrimento do animal submetido a vivissecção, evidenciado na pro·
posição oriunda da Câmara dos Deputados, com a necessidade de
evitar conseqUências negativas no espírito de crianças, que não estão
preparadas para assistir tais experiências - objetivo colimado pelo
projeto do Senado Federal - somos pela aprovação do PLC n• 12,
de 1975, com as seguintes emendas:
EMENDA N•1 • CEC
Dê-se a seguinte redução ao item I, do art. 3•
I· Sem o emprego de anestesia geral, local ou troncular.
EMENDA N9 Z• CEC
Acrescente-se ao art. 3• o seguinte item:
V • Em estabelecimentos de ensino de I• e 2• graus, e em
quaisquer locais freqUentados por menores de idade.
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975.- Tarso Du·
Ira, Presidente- Joilo Calmon, Relator- Eveláslo Vlelra- Gustavo Capanema- Helvidlo Nunes- Henrique de La Rocque.
PARECER N•157, DE 1976
Relator: Senador Gllvan Rocha
O projeto cm c~amc, que é originário da Câmara e que teve
apcnso a proposição do nobre Senador Benjamim Fnrah, passou a
ter sua tramituçílo cm conjunto de acordo com a aprovação em
Plenário do Requerimento n• 328, de 1975, baseado no art. 282 do
nosso Regimento.
Ambos os projetas tratam, de forma coincidente e complcmen·
tar, do problema du vivissecção de animais, preenchendo uma lacuna
na nossa lcgislaçilo que utí: entilo nunca se manifestara sobre aspec·
tos éticos e humanitários da experimentação em animais de
laboratórios.
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Existe um velho c sensato aforismo latino que diz: "Primeiro,
Sobre a mesa, projetas de lei que scrilo lidos pelo Sr. 1•não fazer mal", Este sóbrio conceito que norteia a vida profissional Sccrctário,
de médicos c terapeutas responsáveis, obviamente, se estende aos
São lidos os seguintes
pcsq'uisadorcs c estudantes que se dedicam no aprendizado da
fenomenologia da vida animal.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 66, DE 1976
O respeito à vida c no sofrimento é um imperativo moral que
~cvcrá nortear a todos os que se dedicam às Ciências Biológicas,
Altera a redaçio do art. 301 da Consolldaçio du Leis do
Trabalho.
sem o que se estaria violentando à própria finalidade cicntflica que é
a de conhecer, proteger c melhorar as condições vitais de um
O Congresso Nacional decreta:
organismo.
Não é essa senão a intenção do projeto do ilustre Deputado
Art. I• O art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho passa
Peixoto Filho, que torna compatível o progresso científico com o a vigorar com a seguinte rcdação:
respeito ao sofrimento animal. Pelo exposto, opinamos pela sua
"Art, 301 O trabalho no subsolo somente será permitiaprovação, com as omcndas apresentadas de n• 1 e n• 2 CEC, que
do a homens, com idade compreendida entre dezoito c cinampliam o projeto inicial c consideramos prejudicado o Projeto de
qUenta anos, assegurada a transferência para a supcrficie nos
Lei do Senado n• 104, de 1975, de autoria do ilustre Senador Benja_termos do artigo anterior."
mim Farah.
Sala das Comissões, cm 1• de abril de 1976,- Fausto CuteloArt. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Branco, Presidente - Gllvan Rocha, Relator - Otalr Becker JustiDcaçio
Cattete Pinheiro - Adalberto Sena- Ruy Santos- Altevlr Leal.
O que se quer, basicamente, com esta proposição é ampliar as
PARECER N•l!S, DE 1976
oportunidades de trabalho aos mOços entre dezoito c vinte c um
Da Comissão de Educaçio e Cultura, sobre o Projeto de anos, dando-lhes condições de pleitear c obter emprego nas áreas de
· Lei do Senado n• 104, de 1975, que ''proibe a vlvlaecçio de produção, particularmente nas minas de carvão c outras minas de
animais em estabelecimentos de ensino de ]v e 29 Graus".
subsolo.
Atualmentc, pelas disposições do artigo 301, CLT, que são
Relator: Senador Joio Calmon
regularmente obedecidas no sctor, o trabalho cm minas de subsolo é
O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Benjamim Fa- permitido, tão-somente a "homens, com idade compreendida entre
rah, que proíbe a vivissecção de animais cm estabelecimentos de ensi- vinte c um c cinqUenta anos . ..".
no de I• e 29 Graus, foi apensado ao Projeto de Lei da Câmara
Com isto, ficam praticamente marginalizados apreciáveis
n• 12, de 1975, do ilustre Deputado Peixoto Filho, que estabelece contingentes de jovens que se encontram cm plena potencialidade
normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais, para o trabalho c que, ademais, residem cm regiões ou cidades onde
de acordo com Requerimento, de nossa autoria, aprovado na Sessão esse trabalho (cm minas de subsolo) representa o único mercado
disponível.
Plenária de 19 de agosto último, do Senado Federal.
Segundo o disposto no art. 284 do Regimento Interno, nessa
O desenvolvimento dos jovens já não se processa hoje com a
tramitação em conjunto terá precedência o Projeto da Câmara dos mesma lentidão de há trinta c tantos anos atrás, época da edição da
Deputados.
Consolidação das Leis do Trabalho, alcançando-se a maturidade
Examinando o mérito da proposição do ilustre Deputado Peixo- plena, tanto física quanto mental, muito antes dos vinte c um anos de
to Filho, opinamos pela sua aprovação, com as emendas apresenta- idade. Tanto que se cogita seriamente de modificar todos os textos leda:;, que consubstanciam os propósitos inscrtos cm ambas as proposi- gais (civis, penais c outros), onde a idade limite para a prática de cerções.
tos atos ·da vida ou para a configuração da responsabilidade está lixaÀ vista do exposto, consideramos prejudicado o Projeto de Lei da cm 21 anos.
do Senado n• 104, de 1975.
No tocante à legislação trabalhista, particularmente neste caso
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975. - Tarso da idade limite para o trabalho cm minas de subsolo, também há
que se providenciar uma adaptação do texto correspondente (art.
Datra, Presidente - Joio Cllmon, Relator - Evelblo VIeira. 301, CLT) à realidade brasileira. tal como sugerido neste projeto de
Gostavo Capanema...:... Helvidlo Nunes- Henrique de La Rocque.
lei, que espero venha a merecer a atcnçilo c aprovação do Senado c
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido da Câmnra dos Deputados.
vai à publicação. (Pausa.)
Sala das Sessões, cm 6 de abril de 1976.- Cattete Pinheiro.
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de
LEGISLAÇilOCITADA
Resolução n•s lO, II e 26, de 1976.
DECRETO-LEI N• 5.452
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Sr. !•-Secretário
DE I• DE MAIO DE 1943
procederá à leitura de comunicação enviada à Mesa.
Consolldaçio das Leis do Trabalho
J;: lida a seguinte

Em 6 de abril de 1976
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo
com o disposto no urt, 43, nUnca a, do Regimento Interno, que me
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir de 11 de abril de 1976,
para breve viagem no estrangeiro, cm car6tcr particular.
Atenciosas saudações, Senador ~ugusto Franco,
O SR, PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- A Presidência fica
ciente.

Art. 301 O trabalho no subsolo somente será permitido a homens, com idade compreendida entre vinte c um c cinqUenta anos,
assegurada a trnnsrcrêncin pura a supcrficic nos termos previstos no
artigo anterior.

Iils Comissões de Constlrulçílo c Jusrlço e de Legis/açílo
Social.)
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"Estabelece novos padrões de remuneraçio proDalonal
mínima aos enaenhelros, arqultetos e enaenhelrot-aanlnomos e
dá outras providências."
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A remuneração inicial mínima dos profissionais cm
engenharia, arquitctura c agronomia, diplomados cm cursos
regulares superiores, sob regime de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, obedecerá a tabela seguinte:
I - Para os profissionais habilitados cm cursos com menos ~c
quatro anos de duração:
a) por uma jornada diária de até seis horas, oito (S) salários
mínimos:
b) por uma jornada diária de mais de seis horas c no mhimo
de oito, dez (I O) salários mínimos.
11 - Para os profissionais habilitados em cursos com quatro
anos ou mais:
a) por uma jornada diária de até seis horas, dez (lO) salários
mínimos:
,
b) por uma jornada diária de mais de seis c no máximo de oito
horas, doze (12) salários mínimos.
§ I• O salário mínimo básico, re[erido na presente lei, corresponde ao maior salário mínimo vigente no País.
§ 2• Todo profissional de engenharia, arquitctura c agronomia
que contar dois ou mais anos de exercício da profissão na execução
dircta de obras concernentes à sua especialidade ou que ·contar
mais de dez anos de atuação profissional, terã direito a um
acréscimo mínimo de vinte por cento (20%) nos seus salários. A
comprovação. dessas condições scrã [cita mediante adequada anotação nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitctura 'c
Agronomia.
Art. 2•
permitido aos profissionais abrangidos na presente
lei possuir dois vínculos de emprego, cujo total mínimo dos seus
salários é fixado cm IJ c 16 salários mínimos, para os cursos de
menos de quatro· c de quatro anos ou mais, respectivamente, de
acordo com a tabela abaixo c a jornada de trabalho deve somar S
horas:
I - Para os cursos com menos de quatro anos:
a) jornada de uma (I) hora, quatro (4) salários mínimos:
b) jornada de duas (2) horas, quatro c meio (4,5) salários
mlnimos:
e) jornada de três (3) horas, cinco c meio (5,5) salários
mínimos:
d) jornada de quatro (4) horas, seis c meio {6,5) salários
mlnimos:
e) jornada de cinco (5) horas, sete c meio (7 ,5) salários

e

pação real c cfctiva de profissional cm suas fases de estudo, projeto o
execuç3o ou outros serviços concernentes.

Parágraro único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeitará os profissionais rcspónsávcis à autuação, pela prãtica do
acobcrtamcnto, na forma da legislação cm vigor, pelos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitctura c Agronomia.
Art. 5• Com o fim 'de assegurar plena validade c cfetiva'
participação cm todas as rormas de atividadc no cxcrclcio das profissões abrangidas por esta lei, todos os casos de atividadc profissional;
quer como empregado ou na prestação de serviços autónomos, a pessoas llsicas ou jurídicas, compreendendo-se atividadcs no campo da
engenharia legal c de avaliações, devem ser anotados nos respectivo$
Conselhos Regionais.
Art. 6• Esta Lei entra rã cln vigor na data de sua publicação ..
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrãrio, especialmente
as das Leis 4.950-A, de 22 de abril de 1966 c 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, que [orem connitantcs com esta lei.
Juotlneo~çio

Do 1966, i:poca da aprovação das Leis n•s 4.950-A c 5.194, at~
esta data, houve uma sensível melhoria na conjuntura .económicofinanceira do País.
Tal melhoria influiu, evidentemente, nos salários profissionais
fixados para os engenheiros, arquitctos c agrônomos pelas rcrcridas
leis, de tal modo que hoje em dia eles correspondem a valores realmente baixos, incompatív~is mesmo com o grau de habilitação
profissional c com a dignidade devida ào sctor.
Tanto que os poderes públicos c até mesmo a empresa privada
remuneram seus engenheiros, presentemente, cm níveis superiores
aos estabelecidos nas mencionadas leis. ·Esta afirmação é facilmente
comprovada através dos casos de rescisão de co~tratos de trabalho
entre engenheiros-empregados c patrões, homologados pelos sindicatos competentes, bem como cm racc dos vencimentos 11dotados.por
órgãos do Governo Federal, compreendidos entre CrS JO.OOO,OO.c.
CrS 16.000,00 c, cm outros casqs, com o inicial de Cr$ 6.750,00.
Por outro lado, os profissionais liberais áutónomos, nas suas
contribuições mensais ao INPS, para fins de .aposentadoria, podem
chegar a valorcs.quc têm como base até vinte salãrios.m!nimos, o
que, de si só, já constitui um paradoxo diante da legislação fixando
salãrios profissionais cm níveis inreriorcs.
Urge, assim, ai!erar os referidos níveis· salariais, de modo a
compatibilizá-los com a realidade económica nacional c com a dignidade profissional dos engenheiros.
·
eo que se. busca, através.do presente projeto de lei.
Devo esclarecer, finalmente, que esta proposição constitui uma
sugestão da Federação Nacional dos Engenheiros, entidade que catu- ·
dou ampla c dcmoradamcntc a matéria nela versada. ·
·
·
Sala das Sessões, cm 6 de abril de 1976.- Nelaon Carneiro.

mínimos:
f) jornada de seis (6) horas, oito c meio (8,5) salários mlnimos:

g) jornada de sete (7) horas, nove (9) salários mínimos:
h) jornada de oito (8) horas, dez (lO) salários mínimos.
11 -Para os curso~ com quatro pnos ou mais:
a) jornada de uma (I) hora, cinco (5) salârios mínimos:
b) jornada de duas (2) horas, seis (6) sai.ários mínimos:
e) jornada de três (3) horas, sete (7) salãrios mínimos;
d) jornada de quatro (4) horas, oito (S) salários mínimos:
e) jornada de cinco (5) horas, nove (9) salários mlnimos:
f) jornada de seis (6) horas, dez (I 0) salários mínimos:
&) jornada de sete (7) horas, onze (II) salários mínimos:
h) jornada de oito (8) horas, doze (12) salários mini mos.
Art. 3• O profii:Sional que cxcr~c ntividadc autónoma, terá os
seus honorários mínimos, por serviços cm geral c na elaboração c
cxccuçuo de projct~s, fixados pelas tabelas de suas entidades
sindicais competentes.
Art. 4• Toda atividadc rcrcrcntc ~ engenharia, arquitctura ou
agronomia, nos termos da lcgislaçuo vigente, dcvcrã ter a pnrtici-

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.194, nE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Reaula o exerdclo dii profiuilel de Enaenbelro, Arqalteto e Engenhelro-Airõnomo, e d' outra• pro•ldêncloo.
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-103O SR. PRESIDENTE (Magalhllcs Pinto) - .Os projetas lidos
scrllo publicados c despachados às comissões competentes.
HA oradores inscritos.
Concedo a palavra aó nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnadciics:
Scraipc foi honrado, no domingo c segunda-feira, com a visita
de Adidos Militares Estrangeiros no Brasil, cm viagem promovida
pelo Minist6rio da Marinha. Em contato com o Governador Jos6
Rollcmbcrg Leite c figuras representativas da comunidade, travaram
conhecimento com a realidade scrgipana c a posição cstrat6gica de
Scrsipc, como pólo de desenvolvimento que se firma na realidade
nordestina.
Fizeram eles vArias visitas; c estiveram no Terminal Marltimo
de Carmópolis, na Praia de Atalaia. No roteiro histórico desta visita
a Sergipe, foi inclulda a cidade-monumento de Silo Cristóvão. Scrai·
pc, assim, atravb de tilo ilustres visitantes, projeta-se no cenário
internacional pela riqueza de suas potencialidades c atrai o visitante
pela beleza de sua paisaacm multiforme.
De minha parte, nilo posso deixar de dizer que me senti honrado
com o convite que recebi para acompanhar, nessa viagem, os Adidos
Militares Estransciros ao meu Estado, c rcccpcionA·Ios cm Silo
Cristóvão.
Participaram dessa visita a Sergipe os Adidos Militares: Tcncn·
tc-Coronel Kari-Egon Weber, da Alemanha Ocidental; ·coronel An·
gel Alejandro Barbicri, Coronel-Aviador Augusto Jorge Hughes,
Capitilo·de·Mar·c·Guerra Walter Jos6 Colombo c Tenente-Coronel
Juan Carlos Cuadrado, da República da Argentina; Coronel Jorge
Ásuilá Tcran, Capitilo·dc-Mar·c·Gucrra Moisb · Lu!s Vasquez
Sempertcgui c Coronel·Aviador NatAlia Morales Mosqucrà, da Boi!·
via; Coronel S6rgio Arredondo Gonzalcz c Capitilo·dc·Mar·c·
Guerra Sérgio Fucnzalida Silva Vigar, do Chile; Coronel Júlio Li·
narcs Silva, da Colômbia; Capitão·de·Mar-c·Gucrra Mário Arturo
Jaramillo dei Castillo, do Equador; Capitão·dc-Mar·c·Gucrra José
Rcinoso Martinez, da Espanha; Coronel Jack Júnior Gardncr,
Capitão·dc·Mar·c·Gucrra Ramon Catalino Alvarado c Capitão-de·
Corveta Richar Calvert Kccnan Jr., dos Estados Unidos da América
do Norte; Coronel Pierre Trctjak c Tenente-Coronel Gcorgcs
Lazarcnko, da França; Coronel Antoine Daher, do Llbano; Coronel
Luiz Estcban Olmcdo Ortiz c.Coroncl·Aviador Sinccio Noccda, do
Paraguai; Capitão-de-Mar-c-Guerra Alcjandro Perez Ruiz, Coronel·
Aviador Javicr Oswaldo do Cabrcra Arca c Coronel Luiz Arenas
Muftoz, do Peru; Coronel-Aviador YgnAcio Camacho Gutierrez, da
Vcnezuela, com suas Exmas. Senhoras.
Acompanharam os Adidos os Oficiais da Aeronáutica, do
Exército c da Marinha, Tencntc·Coronci·Aviador Gucntcr Hans
Stolzmann, Tenente-Coronel Milton Wandcrlcy c o Capitilo·dc·
Corveta Renato Frederico Corrca Vaz.
l'i, de fato, um acontecimento significativo para·o·nosso·Estado
poder receber visitantes tilo ilustres, aos quais exibiu .as faces· novas
do seu desenvolvimento c mostrou as suas imensas potencialidades.
Como foi, tamb6m, da maior importância essa Iniciativa do Minist6·
~io da Marinha, que hoje tem à sua frente o Ilustre Almirante Geral·
do Azevedo Hcnning, através do Estado· Maior da Armada, sob a
Chefia do Almirante Gualtcr' Maria Menezes de Magalhães de
propiciar aos Adidos Militares Estrangeiros o mais amplo c real
conhecimento do nosso Pafs.
Desejo, assim, congratular-me com o Ministério da Marinha pc·
la iniciativa que teve cm promover essa visita c ressaltar a assistência
que prestaram aos Adidos o Comandante Heitor \Vcgman da Silva,
Capitão dos Portos de Sergipe, ' o Capitllo·dc·Corveta Renato Frc·
dcrico Corrca Vaz, Oficial de Ligação do Estado-Maior da Armada,
o Tcncntc·Coroncl Milton \Vanderlcy, Oficial de Legislação do
Estudo;Maior do Exército c o Tencntc·Coronci·Aviador Gucntcr
Hans Stolzmann, Oficial de Legislação do Estado-Maior da
Aeronalltica, que tudo fizeram no sentido de que eles tivessem a
melhor acolhida.

Que esta presença cm Sergipe de tilo ilustres visitantes seja um
slmbolo das tradições pacificas que sempre foram uma constante na
História do povo brasileiro, cm uma linha de solidariedade da qual
participam as Forças Armadas do Brasil como testemunho cloqUcn·
te de nossa afirmação de paz c, acentuadamente, de fraternidade cn·
trc os brasileiros. (Muito bcmf Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, (Pausa.)
S. Ex• nilo estA presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA -PJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A principio, pensei traduzir a idéia, que não 6 nova, cm projeto
de lei. Logo desisti, porém, temeroso de que, na Comissão Técnica
competente, á matéria ni!o encontrasse abrigo, à falta de compctên·
cia original para propó-la. ·
l'i que a Constituição vigente estabelece, no art. "· que "é da
competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das
lcisquc:
·
I· disponham sobre matéria financeira".
Claro que esta ligeira passagem pela tribuna do Senado não
comporta discussão doutrinllria sobre a cxata compreensão c
amplitude do conceito que a Carta Magna pretende abranger na
expressão "matéria financeira".
Sei que a interpretação teleológica nilo pode esbarrar, apenas,
nos objctivos expressos, naquilo que sugere a frigidez legal, no riso·
rismo conceituai, mas deve igualmente penetrar na sistcmlitica
adotada pelos elaboradores do texto, considerado no seu conjunto.
De qualquer forma, feita a opção, entendi de transformar o
projeto de lei cm sugestão, na convicção de que as autoridades fazcn·
dárias lhe darão, após o ncccsslirio exame, o destino conveniente.
E na pior das hipóteses, entendo vAlido o subsidio,
Sr. Presidente c Srs. Senadores, é permanente c geral, no Pais, a
preocupação pelo fortalecimento dos Partidos Pollticos.
Abstra!das as restrições, no plano legal, que.ainda pesam sobre
a vida politica, mas em gradual processo de aprimoramento, tenho
para mim que, se as agremiações partidárias não forem alimentadas
nas bases, isto é, de baixo para cima, através dos Dirctórios Muni·
cipais, por certo jamais teremos atividadc politica plena c autêntica. ·
Hoje, os Dirctórios Municipais, com !nfimos rccunos mas com
grandes encargos, pol!ticos c formal!sticos, não vão além da fase
vegetativa, com aparência de febril ativi'dadc nas vésperas dos pleitos
eleitorais. ·
l'i. ,que, cm geral, nilo dispondo de sede, de meios de propagan·
da, de vclculos de aliciamento, do mlnimo de estrutura operacional,
às vezes, at6 de material de expediente, ni!o podem exercer a rele·
va~tc c ins~bstitulvcl missão que lhes cabe na vida do Pais.
• Para suprir a indigência de recursos podcr•SC·Ii objetar que jé
:xistc o Fundo Partidlirio, de que trata a Lei Orgânica dos Partidos
Pol!ticos (Lei n• S.682, de 21 de julho de 1971, art. 9S), constituldo,
inclusive, de doações particulares.
Sim, existe, como também é certo que o Tribunal de Contas da
Uniilo, através da Resolução n• 14S, de 28 de maio de 1974, expediu
instruções sobre prestação de contas dos Partidos Pol!ticos.
O que praticamente incxistc, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é o
de que prestar contas, tão irrisória é a participação dos municfpios
no bolo do Fundo Partidário,
Di· lo, at6 mesmo, a própria Resolução do TCU a que me referi,
vez que está expresso, no parágrafo único do art. 99, que a redistribui·
ção depende de requerimento do Dirct6rio Municipal, quando as
quotas atingirem o valor de até um terço do maior salário mlnimo
vigente.
l'i inadiável, é urgente, é imperioso, pois, já que se o Municlpio é
a célula administrativa também o é pol!tica, que se ofereçam aos
Dirct6rios Municipais os meios materiais indispensáveis para a •cxc·
cuçilo de suas tarefas especificas.

-104· Por outro lado, ao tempo cm que a preocupação geral se volta interessar pela atividadc politica, parece-me razodvcl, justa c
para o fortalecimento partiddrio, ~ conveniente lembrar que o poder conveniente.
económico, cxatamcntc pela fragilidade das bases municipais, cada
E a proposição nilo exclui outras formas de participação, scgun·
vez mais, c de modo mais ameaçador, procura infiltrar-se na ati· do a capacidade criadora dos que se preocupam com o problema. Ao
vidade politica, para comandd-la.
contrArio, recomenda c estimula o fortalecimento dos Partidos, sem
Daí, entre outras, a motivação da Lei n• 6.091, de IS_ de agosto ·o que jamais teremos atividadc política permanente, sólida, capaz de
de 1974, que coadjuvada pela Resolução n• 9.641, de 29 de agosto de cumprir a sua rclcvantfssima. missão, no quadro das interdependen1974, do Tribunal Superior Eleitoral, dispõe sobre o fornecimento tes tarefas sócio-cconômicas c políticas do Pais.
gratuito de transporte c alimentação, cm dias de clciçilo, a eleitores
Era o qu~ tir>ha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
residentes nas zonas rurais.
O SR~ PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
Evidente que a providência legal referida representa um grande
ao nobre Senador Mendes Canale.
passo cm favor da pureza da representação popular, dirigida àqueles
que, potencialmente, mais estilo sujeitos às artimanhas da corrupção
O SR. MENDES CANALE (ARENA- MT. Pronuncia o se·
económica.
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Infelizmente, apesar do grande lastro positivo jll alcançado,
No início desta década, a Bancada de Mato Grosso com assento
afirmo que muito ainda havcrã de ser feito no sentido de ser atingido no Congresso Nacional, tendo à frente a ligura inesquecível de Filin·
o mínimo ncccsslirio ao pleno c insubstituível exercício da atividadc to MUller, levava, ao então Presidente Emílio Garrastazu Médici,
político-partidária que cabe às comunidades brasileiras.
reivindicações do nosso Estado, visando à constituição de uma infraDe minha parte, no que sigo a c:ommuall oplnlo, entendo que ~ estrutura, principalmente nos sctorcs de transportes c energia cl~tri·
com as pequenas coisas que se fazem c se constroem os grandes ca, capaz de assegurar c de, conseqUentemente, promover o
empreendimentos. Dar por que julgo vlilidos, mesmo indispcnslivcis, desenvolvimento cconômico daquela grande Unidade Federativa do
quaisquer subsídios que possam contribuir para a melhoria c a lim· Centro-Oeste brasileiro, cuja economia se fundamenta na agropccuâpidcz do processo.
ria, tendo como objctivo maior a sua integração no plano do
A contribuição que ora ofereço, pois, significa apenas um grilo desenvolvimento nacional.
de areia, no máximo urna pedra, para a construção do cdiflcio que to·
As medidas sugeridas sensibilizaram o Presidente Médici, c
dos desejam belo c funcional. E sei, al~m do mais, que a minha sugcs· Mato Grosso viveu, como o País todo assistiu, o lançamento, pelo
tão não leva, ao menos, a marca da originalidade,
Governo Federal, do Programa de Desenvolvimento do Centro-OesDe qualquer sorte, cumpre-me fazê-la ou reaprcscntli-la.
te- o PRODOESTE -, cujos resultados benéficos, positivos, para
A legislação eleitoral (Lei n• 5.682, de 21-07 de 1971, art. 95, III) a economia do nosso Estado, se fizeram sentir, abrindo inclusive,
cstatui que, além das multas c penalidades aplicadas nos termos do perspectivas para a formulação de novos estudos c projetas, no
Código Eleitoral, dos recursos financeiros que lhe forem destinados desdobramento. natural, na dinâmica do desenvolvimento.
por lei, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos
A Filosofia Rcvolucionâria da continuidade administrativa, Políticos scrli constituído, tamb~m. de doações particulares.
dentro do seu processamento dinâmico - levou o Governo do
Vedado, expressamente, o recebimento de contribuição ou auxf· Presidente Gcisel a dar prosseguimento às medidas inicialmente
lio de pessoa ou entidade cstrang•ira, de órgãos ou entidades pú· adotadas, com a instituição de novos programas - atrav~s de cstu·
blicas c de empresas privadas, de finalidade lucrativa, entidade de dos c~ntinuados pela Sccrctaira de Plancjamcnto c os Minist~rios do
classe ou sindical, a permissão legal dirige-se exclusivamente às pcs· Interior, da Agricultura c dos Transportes, tendo cm vista a grande
soas fisicas.
potencialidade daquele Estado, capaz de responder, prontamente,
Entretanto, não basta permitir doações, como faz a lei. Hli que aos investimentos- do que rcsultarâ o ingresso definitivo de Mato
ser feito mais. Penso que é imprescindível, que ~ imperioso cstimuld· Grosso no contexto do desenvolvimento nacional.
las, a fim de que parcela considcrlivcl de brasileiros passe a contri·
Dentro, portanto, do que definiu o Presidente Ernesto Gciscl de
buir para o fortalecimento da vida polltico-partidâria nacional.
"novo papel na estratégia nacional de desenvolvimento" que cabe à
Assim, nessa ordem de considerações, c a exemplo de vlirios Agricultura c à Pccuâria desempenhar o sentindo, o seu Governo, a
permissivos existentes, seria o caso de facultar às pessoas flsicas dedu· vocação natural do Estado de Mato Gross_o para a agropecuãria,
zirem, para efeito de abatimento do Imposto de Renda, as quantias vem promovendo a adoção de medidas, atrav~s de programas regioque recolherem a título de contribuição, mensalmente, aos Dirc· nais, com o lim de atingir o objctivo colimado.
tórios dos Partidos Políticos, nos âmbitos federal, estadual c muni·
Lança, assim, o Presidente Gciscl o Programa Especial de
cipal, considerados apenas, para o cdlculo das deduções permitidas, Desenvolvimento do Pantanal Mato-grosscntc - PRODEPANas mensalidades superiores a seis, at~ o limite, por exemplo, de cinco visando, dentro dos seus 170 mil km' de ârca abrangente, cspc·
por cento (S %) da renda bruta anual.
cialmcntc, a pccuâria, além de outras matérias-primas regionais,
Nilo tenho dúvidas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de que, acci· objetivando o seu aproveitamento industrial, tais como - o ferro, o
ta a presente sugestão, o Executivo, que tem a exclusividade do po· manganês, a madeira, o calcário c os fosfatos. Para tanto, os recursos
der de iniciativa, concorrerá grandemente para a estruturação parti· previstos para o triênio 74/76, totalizam seiscentos c cinqUenta mi·
dária em bases mais firmes, sobretudo na esfera municipal.
lhiles de cruzeiros, destinados a projetas de infra-estrutura, tendo, no
I> que é nas comunidades brasileiras que se formam, cm geral, os ano que findou, sido liberados mais de oitenta milhões de cruzeiros,
líderes que, mais tarde, atrav~s da subida dos degraus do sucesso, aplicados cm obras rodovidrias, implantação de linhas de transmisvão encher os patamares da vida política. As honrosas cxccçõcs apc· são, instalação de unidade de pesquisa agropccudria c elaboração de
nas confirmam a regra geral.
projetas para implantação de distritos industriais.
Ademais, conv~m fique explícito, da mesma maneira que
Além do POLAMAZONIA, que abrange vasta área do tcrritó·
nenhuma providência isolada tcrd o condão de solucionar todos os rio mato-grossense, lançou o Governo Geiscl o POLOCENTRO óbices ao equilibrado desenvolvimento do País, também no campo Programa de Desenvolvimento de Cerrados, tendo como objctivo o
político a simples faculdade sugerida não vai resolver a grave crise aproveitamento dos cerrados brasileiros, devendo beneficiar,
financeira por que passam os Partidos Politicas, de modo parti,cular prioritariamente, 12 áreas sclccionadas nos Estados de Mato Grosso,
no âmbito municipal.
Goids c Minas Gerais. Visa o Programa à transformação dessas
Qualquer reforço que se lhes propicie, qualquer nova fonte de rc· drcas improdutivas cm participantes do desenvolvimento integrado
celta que se lhes abra, sobretudo como no caso cm csp~cic, cm que se da economia brasileira, atrav~s do preparo de Infra-estrutura, opera·
procura convocar c aliciar a coopcraçilo de todos quantos possam se ção de linha de cr~dlto especial c orientação de incentivos !iscais para
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bllh&l previstol para o tritnlo 75/77, foram conocdldot cr6dltos, da
ordm de mais de dois bllhõn de cruzeiros; da mesma forma que
foram'invcatidos cm infra-ntrutura mais de lllinto c vinte mllhõu, no
ano pre.cate, dos dois bilh6cl proaramad.os para o tritnlo citado,
· Tal~o programu, nós o sabemos do conhecimento dos Sra.
Senadoi'CI, como o 6, tamb6m, da'Naçio.
' Aaora, q111ndo o Senhor Presidente da RcpdbUca, para honra
dos mato-arouenan, proarama uma visita ao nosso Ettado, com o
objetlvo principal de lançar, na cidade de Dourados. o
PRODEGRAN - Proarama Etpcclal ·de Daenvolvimento da
Reailo da Grande Dôurados, j111to 6 que teçamos aJaumu
considera;&~ a respeito dcuc Proarama, que visa ao daenvolvimen·
to intcarado c racional da aaricultura daquela vasta c rica rcallo do
Sul mato·arossense, onde se tem aliado As ricu e dadivosu terru
daquela Arca o trabalho diuturno de uma comunidade ordeira,
formada por bruilcirol vinilos das mais diferentes 1 diltanla rqiÕCI
do Pa!s, que, somados aos que ali nalllCram, constituem orplho c
exemplo da partlcipaçio do homem brasileiro na luta edificante do
fortalecimento da economia nacional; na produçio aarfcola, que o
Governo Federal, atrav6s da implantaçilo do Proarama a ser
lançado, busca o cstAaio maior da produtividade.
O Sr. Sll••• Den1 (ARENA - MT)- Di V, Ex• Uconça
para um aparte?
O SR. MENDES. CANAU: (ARENA - MT) - Com muita
satlsfaçio.
O Sr. SllüaU Dtnl (ARENA- MT) - Conaratulo-mc com
V. Ex•, nobre Senador Mendes Canale, pela comunieaçlo que faz A
Cua c ao Pais, do extraordinlrio Proarama Etpecial de Desenvolvi·
meato da Grande Dourados, que Sua ExllCI~ncia o Senhor Pre·
sidcnte da Repllblica irA lançA·lo, pessoalmente, no dia 9 do cor·
rento na Cidade de Dourados, o centro da Grande Dourados. Esse
Pr011;ama, pelo qual serilo beneficiados todos~~ municlpios daquela
rcai~o, cm ndmero, se nilo me e~aano, de van_tc, 6 realmente a·
cepcional, ·e irá proporcionar maaor desenvolvu~aento lqucla lrca
que, hoje, estA admirando o Brasil, pela sua çapBCldade ~~ produçlo
no actor asrfcola. Visa esse Programa tamb6m dar ua11t6aaia 101
municlpios da faixa de fronteira, que realmente estay~ MOIIIitadOI
de uma assist!ncia maior do nosso Governo. Asensabilidade atnor·
dinAria do arande Presidente Geisel, ao lado daquele extraordinlrlo
Prosrama de Desenvolvimento do Pantanal- PRODEPAN- boje
lança para Mato Grosso o Programa Especial de Desenvolvimento
da Regiilo da Grande Dourados. Silo dois Progr~mu que, estamos
cortes, irll.o proporcionar a Mato Grosso contrlbuaç~o para o arando
desenvolvimento e progresso do Pa!s. Como bem da11e V. Ex•, silo
proaramas que responderão rãpido ao Governo, po~quc
implantados em regiões riqu!ssimas, há b.astante tempo ~~UICidU,
abandonadas, mesmo, pelos poderes públicos. A alta s~nsabdid~~~ e.
viell.o de Sua Excel~ncia o Senhor Presidente da Rcpdbhca, ao v111tar
o Estado de Mato Grosso, compreendeu que o programa de produçAo nilo ·pode ser resolvido a curto c médio prazo. Vimos que, a
cada crise "que se apresentava no sctor da produçlo, sobrevinham u
medidas de emergência, as soluções de emergência. Produçlo, como
diiac Sua Excelência é programa além do prazo. E sio os proaramaa
qile Sua Excelência o Senhor Presidente da Repdbllca estA ntabolecondo para todo o Brasil, especialmente para Mato Grosso. Mato
Grosso licarA a dever ao Senhor Presidente Geisel, realmente, sua
extraordinArla admiraçao pelo seu senso de equil!brio c alto poder de
discemimento das coisas públicas. Ao agradccor ao Senhor Presidente da República o lançamento do PRODEPAN c tendo conho·
cimento do Programa de Desenvolvimento do Grande Dourados,
solicitou, igualmente, a Bancada de Mato Grosso no Senado; que,
para complementar a assistência às zonas de produção de Mato
Grosso, fossem estudados programas de desenvolvimento do Vale do
Sio Lourenço, com o Pólo de RondonópoUs c do Cdcores, do grande
Cdccres, que envolvem todos os munic!pios da vasta c rica reslfto da

pri>-Amaz6nia. Temos conhoclmcnto de o Presidente GqUol jA deter·
minou estudos niBIII 1111ntldo. Alslm, dois' programAI
complcmentarll.o, tranqUilamente, a contribul;lo di Mllo Grosso
ao o arande d!'llnvolvlmmto que se observa em no.,. Plma. Muito
grato a V. Ex•, c acoite oa meua eumprimentol pala hora oportuna
em que aslicnta o lançamento do PRODEGMN ..., Proar*'l!a Es·
pcclal de Desenvolvimento da Resllo do Grande Dourado• - por
Sua Exce18ncla o Senhor Presidente da RopdbUca.
: ~: · : ·
O SR. MENDES CANALE (ARENA- MT)- E" 6 que llf&•
deço, ilustre Senador Saldanha Dcrzl, a sua procloll intorvençlo,
que vem completar o nouo pensamento dentro dtato dclprctonaloso
pronunciamento. V, Ext enfoca OlltrOI problllltll, 101 quclsjl tivemos Jl.lltlsfaçio de referir. E, se foi, no pwado, a Blllcadl ele Mato
Orosao no Conarnso Nacional qualevouao 111tlo Presidente EmOlo
M6dlci a relvindicaçio do nosao Ettado, foitamll6nl no atu~ Oover· .
no do eminente Presidonto Brnuto Glisel que a llllcada de Mato
Grosso, eapeclalmente a c:om usento no Seoado Plderal, que transmitiu a Sua Exccltncia u rclvindlça;&a do nouo l!atado, relaciona·
das com os novos estudo• aqui mencionados por V. Ext,!llferentcs l
Resllio Norte do Ettado de. Mato Oro110 e l troatol~a mato-arossense. ·
,
Assim, 6 com arando satlafaçlo e honra que incorpo~qmos O
aparte de V. Ex• ao nosao pronunciamento.
·'
Prossiao, Sr. Presidente:
,
i
·
Antes, por6m, da sua Ida a Dourados no:dia 9, deverA o Presidente Geiael visitar, no dia 8, a capital mato-lfossense. CuiabA, que
nesse dia festeja mail 11111 ano de sua funclaçlo, ~verA, pela primeira
vez na s111 História PoUtlca, as solenidades feai{vu revestidas de um
cunho diferente. A presença do Senhor Presldallto da ReplibUca cm•
prestarA à data masna de fundaçlo da Vdtlllta Capital matogrossense, brllhantiemo invulsar, que marcatl 11111a nova faceta
histórica nu comemorações que, anualmento, , se repetem em
homenasem As fiauru que edificaram, no plllldo; cm meio a solva
do arando Eatado, o Arraial do Bom Jea111 de CUiabl.
'
Na Capital mato-arouense o Presldento da ReplibUça praldirl
a assinatura do convênio de constltul;lo da tJrucum Mineraçlo
S.A., empresa formada pela Minerações Malo-lfossenan S.A. ;_,
METAMAT; Grupo Alcindo Vieira e Comp10bia Vale do Rio
Doco, que irA explorar om1118111e& e o ferro du Mlnu do tJrucum,
no Municlpio do CorumbA, cuja prcvisilo extratlva 6 de ord~m de IDO
mil toneladas anuala.
'
·
Da mesma forma presidirA a inauauraçlo da Unha de transmlsalo Caeboelr• Dourada· (Goib) - CEMAT, intllfllldo Mato Grosso a mais cate sistema encrs6tico nacional, tendo 1111 vista QUD, aran·
de parte da sul do Ettado,' j6 se encontra i,ntcrlilado ao SIJtoma
tJrubupunsA.
•
DeverA, ainda, estar presente l inau1uraçta oftgjal do 111t&dia de
·futeboi"Goyernador Jos6 Fraaclll".
·
·
.
No dia 9 - como diasemoa - o Senhor Presidente da RepA•
bllca partirA para a reailo sul de Mato Grouo onda, na cidade de
Dourados, lançarA oficialmente, em praça p~~)lca, o
PRqDEGRAN.
.
.
.
·O Proarama Etpcclal da Resilo da Orando Dourados, apre·
vado pelo Conselho de Dosenvolvimonto Econamico, vila - como
anrmcmos - oferecer mediante a introdu,;Ao. de ICCIIOlopa mais
avançada, o desenvolvimonto de Ullll aaricultura ~· ~ta produ~
vidade.
· Procuraremos, cm lisclros tr~ços, expor ·oa ~tudo• Cl1l CJ.UO se
fundamentou o Governo para o lançamento · dl&lll Importante
Proarama, do mais alto Interesse para ·o Etlallo 4• M•to 9roaao e da
~alor importAncia pBra a economia ~arfcq\11 do P~•· ' . : 1
A reaiilo da Orando Dourados, l~izada n~ sul do nosso
Estado, constitui-se numa daa poucu Aieas do Pais dotadu de
excepcional potencial agrfcola im'ediato, ainda cm processo de
ocupaçllo econOmica,
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se acerca de 500.000 habitantes, esaa "Região" tem sua potencia· cidade para 400 mil toneladas.
Os · recursos financeiros necessários A cxccuçlo desse
lidade produtiva cmbasada nos fatores terra e, clima. A fertilidade
doa solos, a topografia suave e a boa distribuição de chuvas, por subprograma slo da ordem de CrS 450 mllhêlcs c serlo aplicados
tarso período anual, possibliltam, a execução de um trabalho intc· dentro du normas do Programa Nacional de Mmazcna1om
(Decreto n• 75.688 de 2 de maio de 1975), dos quais CrS 90 milhacs
grado, capaz de assegurar maior e melhor rendimento produtivo,
Pod ..ac avaliar cm cerca de seis milhões de hectares as Arcas de corresponderão a investimentos póblicos sob a responsabilidade da
boa e rcsular aptidão agrícola desde que utilizado manejo adequado CIBRAZEM c da CASEMAT c o restante CrS 360 mllhllcs, finan·
'
dos cultivos, sem que haja, contudo, a necessidade de Irrigar. Isto ciado pela rede bancária nacional ao actor privado.
Como a maior parte das terras a serem Incorporadas ao sistema
si1nitica um potencial de produção acima de 8 milhões de toneladas
de cercais c oleagines~,~ J!!l' dás condições favorâvcis pari-produ· produtivo, consubstanciando o objctivo central do Pro1rama,
encontra-se localizada na formaçlo geológica do Arenito de CaiuA,
çlo de arroz, milho, saia> amendoim, fcljlo c outros, a rcsila
apresenta boas condições para expansão da trlticultura. A localiza· tal circunstância exigirA uma vigiiAncia permanente para que se.
çio da Região da Grande Dourados, intcrllsada com os mercados reduzam ao mínimo as nefastas conscqaencias da erosão laminar nos
do Centro-Sul, outro ratar que estA a recomendar a Imediata solos asricultados, incentivando-se adequadas práticas conserva· ·
cionistas onde a declividade do terreno assim o aconselhar. Por
dlnamizaçio de seu aproveitamento asrlcola.
Objetiva, assim, o Proarama estimular a vocaçlo Regional para outro lado, também, estabelecerA crit6rios adequados para o
a cxpartaçio de produtos agrícolas c agroindustriais; fortalecer as controle da crosilo urbana. Este sub-programa, que prevê invcstilncn·
atlvldadea produtivas rcsJanaís, atrav6s da expáiislo da fronteira Los estimados cm Cr$ 74 milhões, contempla as seguintes linhas de
ação: Estudos, Projetes c Planos de Desenvolvimento Urbano;
asrlcola, do zoncamcnto, armazonamcnto, agroinduatrlais, financia·
· ·
monto c incremento da produtividade; promover o controle e a Controle da Erosão Urbana e Controle da Erosilo Rural.
Em apoio ao programa, scrâ implemcnta'do um sistema de
prevenção da crosio; reforçar a infra-estrutura o'os equipamentos
sociais urbanos daa principais cidades da re&ião; elevar os nivela ele pesquisa para determinação das melhores variedades e condições de
renda da populaçio rural, principalmente mediante mecanizaçio dos plantio, para as diversas culturas. Este projeto ficará a cargo da
cultivo c adequado processa cooperativa de comercialliaçio doa EMBRAPA, que, inclusive, jâ sclccionou Dourados como Centro de
Pesquisas, sendo previstos investimentos, no triênio, no montante de
produtos.
.
O Programa prevê lnveatlmontos sovernamentils, no perlodo CrS 24 milhões.
16/18, estimado cm Cri 472 milhões, .sendo ÇrS 432 milhões com
lmprescindlvcl'óomo condiçilo para a melhoria da tecnologia do
recursos da Unilo c Cr$ 40 milhões do q~vorno do Estado de Mato cxploraçio a1ropccuúla, principalmente na lmplantaçlo de t6cnicas
Grosso, al6m de rCCIIrsos de cr6dlto, no montante de Cri 1.265 adequadu . de conservação de solos, serâ desenvolvida pela
bilhio. ImplicarA na exccuçia de um conj11nto de subprograma c EMBRATER,. sondo-lhe llcstinados recursos da ordem de Cr$ 10
projetes, pela açilo dircta do Poder póbllco o pelo cstfmuló à milhões, no trienio. .
iniciativa privada, para agregar, no período 1976/1979, mais de um
A existência, na Arca da Grande Dourados, de dois fatores alta·
milhlo de toneladas li atual produçio do ceroals o oloagin~aas na mente ben6ficos 1l produçio de pequenos animais, levou à inciusilo
Grande Dourados.
·
de um projeto de incentivo à suinocultura. Tais fatores silo: uma
' O Programa se fundamenta cm quatro pa~: lnfra-catru~ura; grande produção, existente c programada, de grãos c a existência de
controle da.crosilo; apoia ao programa c cr6dilo.
grande número de propriedades rurais sob . rcgim~ familiar,
. No tocante à infra-estrutura, ressalta, como fllnllan\cntal 3 conseqUência de diversos projetes de colonização implantados na
região.
pontos: Est111das Viclnals; Energia El6trica c ArmazonamoJIIo,
Al6m desse projeto, constam desse subprograma recursos para
. O atual sistema de transportca da . Arca, rofGrça\10 com a
proirtlmaçlo estabelecida no II PND, darA condlçOM de vinculá-lo, aquisição de equipamentos, com vistas à melhoria de técnicas de
cm .funçio do mercado, com a rede urbsnJ do Centro-Sul. protcção ao solo contra a erosão intimamente ligados à conservação
l!ntrótanto, 6·evidcnte a dcfici6ncia do slatef~!a,.QO toc:antc a estradas de estradas rurais. Para o conjunto de projetes promocionais, estão
vlcinals. Prcténd..sc mlnimizàr esta defiCI6noia a!l'av6s da constru- previstos investimentos no montante de Cr$ 31 milhões,
Objotivando propiciar condições reais para que os ó~gãos de
çlo do 600 km .de estradas rurais e cxecuçilo do .trabalhos de melhoria
c canservaçlo anual de cerca de 8 mil km. 0Hccursos para este coordenação c acompanhamento possam exercer suas funçi5ca c
atividadcs inerentes a implantação do Programa Especial da Rc&iilo
subproarama sio estimados cm Cri 48 mUhi!es.
No que se relaciona com a cnor&ia elttrica, atultmcntc, o aiat.. da Grande Dourados, torA a SUDECO a alocação de recursos da
ma cn11'&6tlco da Arca 6 lnsuliclente para atmder às suas ordem dcCrS 6 milhões, no pcrlodo 1976/78.
Embora toda a proaramaçlo delineada compile-se de uma linha
ncccssidadca, proéanando·sc airav6s de subestação de Douradoa, de
de ação de incentivo c apoio ao sistema produtivo da rcgilo, o instru· .
10 MVA, o recebendo cncrsia de JupiA o Mimoso pela Unha de trans. miasila vlnila do Càmpo Grande (atualmcntc operando cm'69 KV, mente de maior· dinamismo a ser utilizado na consceuçilo dos
· embora Isolada para 138 KV). O· ,esquema proposto para esse objctivos propostos consubstancia-se no apoio crcditrcio, com ·
· recursos no montante aproximado de CrS 1,265 bilhão, sendo
projeto considerou os estudos realizados cm conjunto pela CEMAT
695 milhões para invcatimcntoa c Cri 570 milhões para custeio
c a ELETROBRÁS c estimou as demandas crescentes que advirilo .Cr$
da produção.
principalmente, ·do desenvolvimento agrolndustrial decorrente do
estes os pontos cm que se fundamenta o programa, do qual
Programa, serão Implantadas cerca de 1.400 km de linhas de trans·
muito
espera o Estado de Mato Grosso c o Brasil asuardarâ confian·
missão c subestações com capacidade total de 123 MWA, a um custa
te os resultados positivos, que contrlbulrlo para o enriquecimento
estimada de Cri 275 milhões,
da sua economia, no Importante actor asrlcola do País.
Quanto ao armazenamento, o atual cleRdt da éapacidadc·
Mato Grosso torA, assim, nos dias 8 c 9, cm seu território, a
cstâtica de armazonamcnto, na A~ca do programa, situa-se cm tomo presença do Eminente Presidente Geisel, quando, o seu povo, torA a
de 200 mil toneladas, considerando-se a necessidade de estocascm oportu.nldadc de demanstrar·lhc, com todo o calor de sua hospita·
para 30% da produção anual de 8rlos. Tomando-se por base o incre·. l!dado, o seu rcconheclmonto. Gente que sabe ser grata, povo quo
monto estimado da produção pela incorporação de novas Arcas,'-'licampanha, de perto, 'iii medidas que o Governo vem adotando no
. dentro das metas previstas para o programa, c mantido a pcrcontulll sentido de proporcionar o dosonvolvlmcnto econOmieo elo seu
de cerca de 30% como necessidade de cstocugcm pcrmancntd na Arca, Estado o canseqUQntcmontc, o bom·cstar da colctlvldadc que ali vivo.
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vistas voltadas para '?. trabalho constante e construtivo, se, de um
lado procura construir o seu património, 6 conaclente de sua par·
ticipaçlo no desenvolvimento global. Povo que estará ao lado das au.
torldades do Estado para homenagear o Presidente da República,
nlo irA recebe-lo para pedir, mas para agradecer o muito que Mato
Grosso tem recebido e vem recebendo do Governo Federal. Mato
Grosso, espera, portanto, de braços abertos, o Eminente Presidente
da Nação brasileira. (Muito bem! Palmas.)
O Slt, PRESWENTE (Maaalhles Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jesa6 Freire.

cos ao desenvolvimento económico c de formulaçlo de planos de ln·
vestimentos a longo prazo, diante da perda total de confiança nas
funções preclpuas da moeda.
O desenvolvimento econOmlco nlo se faz com Investimentos de
rentabilidade imediata, únicos ponlveis em aituaçlo de Instabilidade
monetâria. Ele exige a formaçlo de capital fixo cm proje10s de longa
maturação, fatalmente prejudicados pela lmpoulbllldadc prAtica do
cumprimento de quaisquer orçamentas para aplh:ação de recursos fi.
nancciros.
1:. natural que o choque du dificuldades moment&neaa noalmpe. ça de antever inevitAvcis linhas que oin geral determinam a marcha
dos sistemas económicos, sob o lnftuxo de um processo lnftacionlrlo
O Slt, JESSt FREIIE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte acelerado. Há onze anos, na outra Casa do Congresso Nacional,
discurso.)- Sr. Prcaidente, Sra. Senadores:
quando éramos Deputado, tivemos ocuilo de advertir que as bpocaa
Nesta tribuna, em vArias ocasiões do ano panado, tivemos ense· de inflação, pela própria natureza deaequlllbrante, alo u mala
jo de falar sobre os acontecimentos que marearam·a trajctória voei· propicias não só para o clima du 1randea lntervençêjes do Estado na
tante da economia Internacional, no tlltimo trlenlo. Mostramos suas economia, como tamb6m para a estatizaçlo de po!lderlvcis actores
repercu1s&cs em diversos palsea, às quais, como aeria de se esperar, o das atividades econõmicu. Sempre que o Governo toma·ae insensl·
Brasil nlo se furtou, ailllla que os efeitos sentidos nlo se apresen· vel, ou em alguns casos, at6 mesmo estimula a marcha do procct~o
lassem tio violentos quanto o foram em outras naç&es. De qualquer inflacionârio, desaparecem as condiçats que permitem a liberdade ele
forma, 'porbm, desencadearam cm nosao Pala certas forças que asi· iniciativa. Sempre que o povo sente os cfeltoa da inflação sobre sua
ram, aeja exacerbando presaaes inflacionArias mantidas sob controle renda real, sem na verdade compreender o fenc)meno, e por isso
·durante alguns anos, seja provocando a desaceleraçio do desenvolvi- culpando todos os empresA rios- no que 6 prazerosamcnte secunda•
mento económico.
do pelos paladinos da est•tlzaçlo - a livre empresa 6 fatalmente
Depois de conseguirmos reduzir uma tendlncia declinante na acusada de incompatlvel com o desenvolvimento econOmlco du na.taxa de inflação de 1964 a 1973, a curva descendente inverteu-se, ções.
para atingir, em cada um dos último• dois anos, a mais de 30%. JA no
O grande economista inglês, Lord Keynes, cm uma de auaa
exercício em curso, as estimativas dos lnilices do custo de vida re- obras, salientava o quanto estavam certas as pal~u de Lenine, ao
ferentes aos primeiros meses revelaram cifru inquietantes. Nesse afirmar que a melhor forma de destruir o sistema eCOIIOmico ~
período, como é do conhecimento seral, o incremento dos preçoa ao te no mundo ocidental seria perverter-lhe a moeda, pois tal processo·
consumidor do Rio de J anciro, segundo os dados da Fundação engajava todas as forças das leis econOmicas no sentido da destrui·
Gettllio Vergas, alcançou maia de 9%.
ção.
Tal comportamento ocorre justamente no momento em que a
A desagregação monetária constitui eterno calde de cultura cm
infiação mundial demonstra taxa ·cadente. Nos principais países da que se fermentam doutrinas que soubemos repelir no devido momillt. Organizaçlo de Coopcraçlo e .Desenvolvimento Econômico, por to. "Moeda eficiente- disse Jacque Rueff- constitui condiçlo de
exemplo, a inflação prevista para 1976 situa-se cm cerca de 8%, liberdade humana. Hoje, como no pasoado, o destino do homem b di·
depois de atingir níveis inesperados hA dois anos passados.
ta do pela moeda".
1
Na ausência de ocidentalidade ou de outros impactos pondcrã.
Depois de março de 64, pela primeira vez um Governo teve a
veis oriundos da conjuntura económica internacional, cabe atribuir o
pertinácia c a força necessâria para implantar c manter uma politica
surto inflacionário a fatores passiveis de controle ou correção atrav~s
gradualista de combate à infiaçio, de ineJAvel sucesso, como o
de instrumentos ortodoxos de política econõmica e daqueles cuja ori·
demonstram os resultados colhidos depois da rue inicial de conten·
ginalidadc nos é reconhecida e implantados, no tlltimo decênio, para
çlo mais acentuada c como tamb~m o revela a solidez da economia,
corrigir distorções do próprio processo inOacionârio.
permitindo absorver o impacto inicial e imprevisto da recesslo ecoA despeito de tudo, em nosso entendimento não é admissível nómica mundial, c do aumento doa preços do petróleo e outros proprojetar-se uma inflação de maia de 60% no corrente ano, baseando- dutos de base.
se tio-somente nos resultados do primeiro bimestre de 76, c mesmo
Herdeiros da mesma filosofia econ6mia que norteou os anteriose conseguirmos reduzir o incremento mensal médio do custo de vida
para 2,0%, nos próximos nove meses, o resultado, no fim do ano, se. res Governos da Revolução, dispondo de lnatltulç&es de eticAcia pro·
ria da ordem de 32%, mantido assim, pelo terceiro ano consecutivo, vada no curso dos anos, munidos de inatrum111tos indiapensivels à
condução de uma política antiinnacionlrll, reGnem u aluais autoo mesmo nlvel innacionArio.
Para quem conhece os resultados, em termos de custos sociais,! ridades governamentais condições que a111quram que os mesmos
des persistentes surtos de infiaçilo que a História Econõmica deste resultados sejam agora também atingidos.
s6culo nos exibe em outros países; para quem ainda nilo perdeu a meA multiplicidade de efeitos da inflaçlo; toma mcncialmcnte
mória dos fatos que marcaram a economia brasileira anterior a 1964, delicado o emprego de medidas destinadas ao seu combate, para que
o recrudescimendo da pressilo inOaclonãria nio pode deixar de não sejam afetados selares ou regiões que pouca ou nada contribui·
causar preocupações, apesar da certeza que temos de que o Governo ram para o novo surto innacionário. Deve reconbcccr-se que .•
estará tento para o problema e consciente de que, muitas vezes, na~ expansão dos meios de P•&amentos, prevista para 1975 no orçamen·
dificuldades transitórias é que se implantam as condiç&es que garan· to monetário, foi amplamente superada, para fixar·•• em 42%, no
tem persistente e sólido desenvolvimento futuro. Assim o foi de 1964 dia 31 de dezembro. Nenhuma política infenaa à alia oontlnua dos
a 1967 e assim esperamos que ac repita na conjuntura que preços pode dispensar, para ter êxito, medidas de controle da
atravessamos,
·
expansão dos meios de pagamento; mas, ao mcamo tempo, todo
Uma política de combate à inflaçlo, mesmo conduzida em obc· controle quantitativo ao crédito acaba por penalizar, com
dlencia aos. ditames do gradualismo, forçosamente renete·se no proponderdncia, as empresas de pequeno c médio portos, O mesmo
desempenho da economia. Mesmo que venha afetar temporariamen· poder-se-A dizer quanto à situaçilo de regiões do Pais, classificadu
te a taxa de Investimento prevista, a curto prazo, sem tal política por sua estrutura sócio-económica entre
as do menor
seria lmpoe~lvel evitar maior cstasnaç!o económica futura causada desenvolvimento, cm geral duramente atingidas pela contenção de
pela lmpraticab•lidad~dc canallzaçlo da poupanga para selares bâsi· crédito.
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Sr. Presidente.
Exmts Srs. Ministros da Fazenda c da ·Sccrotaria do Plancjamcnto,
ponanto, como parlamentar I homem de empresa, que, DCIobtendo a melhor receptividade para as pond~~raç&a feitas, interpre- tO nosso pronunciamento, desejamos fazer uma convocaçlo pra!
tando o pensamento do empresariado do comtrclo brasileiro.
para que o Oovcrno c Iniciativa privada nlo poupem esforçoa c
Devemos recordar, Sr. Presidente, que a expanslo das exporta sacrlficlos para um severo controle do proceuo lnOacionArio, que veçllea brasileiras constitui, nos Pl1111os Nacionais de Desenvolvimento, nha, afinal, evitar evcncuaia dcscqullfbrios sociais perturbadorea da
· ·
um doa fatores fundamentais para a coneccu;io dos objclivos de obra renovadora da Rcvoluçio de 64.
Poder
Executivo,
Poder
Lcsislalivo
é toda ·1 maaaa do
a~leraçlo do desenvolvimento ccon6mlco. Em recentes anos consesuimos traduzir nossos esforços de maior intqraçlo nos mercados empresariado brasileiro devem enfrentar juntos, uaidot, dccididDI,
mais csted~afio que foi imposto ao Bruill (Muito bem!)
mundial~ em crescentes exportações, que consquiram, em um lapso
de tempo relativamente breve, passar de um patamar consldcradc
O SI. PRESIDENTE (Masalhlcs Pinto)- Concedo a palavra
estruturalmente intransponlvol do 1,4 bilhlo de dólares, para 8 ·ao nobre Senador Mauro Bonevidcs, nos tcrmoa do inciao VI do art.
bilhões em 1974. Este ·desempenho deve sér creditado ao esforço 16 do Rcgirnanto Interno, para uma homonacem de (lllar.
conjunto de cmpreaArios c Govmo que, em cetrita cooperaçio,
O SR. MAllRO BENEVIDES (MDB -CE. Para uma comu·
souberam, este, criar Dlllmuloa de tada natureza, aqueles, aproveitA· nlcaçlo.)- Sr. Presidente, Sra. Senadorca:
los pesquisando, conquistando c manllndo mercados cm todo• os
Ãs primeiras horas da manhã de hoje, cm um dei hotpltais do ·
continentes.
·
Rio do Janeiro, veio a falecer a vcncranda senhora Bmm&ta Bartlet
l:ntrc os instrumentos. quo permitiram o incremento das exporta· Jamn, esposa do saudoso lldcr politico gatlcbo, Viotorillo Ribeiro
çllea, cabe Incluir cm lusar de dutaque o elstema do mlnldesvaloriza· Carneiro Monteiro c mio de prole ilustre, com atuaçlo ._tacada'na ·
çlles da taxa cambial, estabelecido cm 1968, que procura ajustar o vida politica do Pafa.
,
valor do cruzeiro relativamente ao dólar, levando·n cm
Com idade provccta, nascida a 8 de maio de 1885, till AIDII'IIe,
conaidcraçio o comportamento interno c externo dos preços. Tal Rio Grande do Sul, Dona Nuta James, radicada na anliJa
sistema permite a constante atualizaçlo das receitas de exportaçio Guanabara, permaneceu ltlcida at6 os derradeiro• inatantaa, cercada
·dos cmprcsArios ao aumento dos custos internos, derivados da perda do carinho. de seus filhos c da confortadora solidariedade de seu
do poder aquisitivo do cruzeiro.
circulo de ami101,
Todos oa movimentos revolucionArios ocorridot ·no· lruU, a
·Traçamos estas consideraçaol porque 6 sabido que as
partir
de 1922, contaram com a sua saliente particlpa;io, numa
economias, quando atravessam fase de inOaçio, 'v6cm seu actor
externo duplamente atingido, seja com o aumento da demanda de prova exuberante de seu destemor pessoal, de sua corascm clvica, de
importação, seja com a perda da competitividade dos produtos seus arraigados sontimcntoa patrióticos.
Educada no Col6glo Slon, de Pctrópoiis, a distinta dama, boje
ll)anufaturados nacionais, com o aumento doa custos intmos. O
sistema de minidesvalorizaçlles c:ambials corto11, com pleno exito, falecida, sempre se mostrou scnslvcl, desde· a sua juventud11, aca
atê então, a atuação daquele mecanismo deacquillbrador do ·balanço aconiccimcntos politicas de que foi palco a Naçlo brasileira.
Em prol doa Ideais que defendia, auumiu poalçõel bar6icas, que
de pagamentos. O recrudescimento da inOação no Brasil induz-nos a
sublinhar a atenção que o Governo deve dedicar ao· problema a levaram inclusive ao cArcerc, cm 1922, de onde saiu cnll'andccida.
cambial, para que não se transforme cm elemento inibidor das pelos exemplos cdiflcantcs que praticou, notadammll oa de lnficxl·
I ,
exportações. Isto, a nosso ver, implica na manutcnçio desta Ocxibili· vclloaldade l nobre causa por ela abraçada.
No ano de 1930, ao eclodir a mcmorAvcl Revolução dos '
dade da taxa de câmbio, mas, da qualquer forma, afastando toda a
pollibiUdadc de modificação abrupta c violenta da taxa de câmbio, Tenentes, Nuta James, cm pnsoa, dlrigiu·sc ao Prealdlo da Rua Frei
defendida por ccnos sctorcs c que provocaria concomitantemente, Caneca, para libertar o esposo c dois de scua Olboa, num cpls6dio
abrupta c violenta alteração no valor cm cruzeiro doa empréstimos marcante, nmpre relembrado pela pranteada extinta, eo~ a prccialo
externos de responsabilidade das cmprceas, que assim nlo teriam . doa cmocionantcllancca quo bem dimensionam a aua conduta de mu·
condições de absorver os novos custos financeiros, mesmo sabendo· lher realmente oxtraordlnAria.
Tendo cnl'iuvado cm 1939, continuou, jA agora.scm o apoio c o
se que somente 10% do total dos empréstimos externoa6 de rcsponaa· ·
111tlmulo
'do caposo, a propusnar por um Brasil maia forte, ajudada
billdadc do sctor privado.
pelos 10us descendentes, na cducaçio doa quais se empenhou
A consideração das poeslvcla mcdidu contra a inOeçlo nos leva· abnesadamentc.
ria a questionar at6 que ponto as taxas de juros devem sor mantidas
Em 1945, na rase de rcdcmocratlzaçlo, intesiou•ll, como Ucicr
cm nlvcis que nlo mais condium com 11 forças asindo nos merca· feminista, na UDN, nio lho tendo si elo polllvol rccuaar o convite
dos, Na verdade, a irrealidade 4aa taxas de juros fixadas em para dis~utar uma cadeira de Deputado Fcdcril, .Qirrcando pua
i:Dn]untura· altamente mütAvcl, por força do próprio processo a legenda um pondcrAvcl contingente di votoa.
inflaclonãrio, acaba por sarar distorções no mercado de capitais c o
O Sr. Ruy Saatoe (ARENA - BA) - Permite V. Exl um
aparecimento de prAticas condcnâvois de cxi&enciaa paralelas para a
concessão de financiamentos, como por exemplo, o da manutcnçlo aparte?
de sáido médio, da obrigatoriedade de seguros cm determinadas
O SR. MAURO BENEVIDifl (MDB _;;CE) - Concedo o
empresas do mesmo grupo financeiro. A recente medida tomada aparte a V. Ex•, nobre Lldcr Ruy Santos.
·
pelo Conselho Monctârio Nacion;l, ao liberar as taxas de juros de
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Quero apresentar,
bancos de lnvcstimcnios c financeiras, veio clarificar o mercado
financeiro no sotor por eles atendidos c de uma forma ·geral tamb6m, à famRia James o pesar da ARENA. Trata-se, realmente,
contribuir par~IÍ contcnçilo da inflaÇão. Albm do mais nilo se ~eve de excepcional Senhora, com serviços sem conta 11 aasistmcia social c
·
perder de vista os efeitos favorâvcis da llberaçilo da taxa de juros de um caplrito pllbllco odmirllvel.
sobre o aumento de poupança voluntârla, reduzindo o excesso de
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
demanda a curto prazo.
V. Ex• a solidariedade que empresta a cata homenagem agora
O objelivo nilo 6 a utopia de uma economia cm dcsenvolvlmcn· tributada 11 memória de D. Nuta James, hoje falecido no Rio de
to sem infiaçi!o, mos estabilizar a taxa infioclonllria a um valor me· Janeiro.
Dois de seus filhos projetaram•IC, ·igualmente, na atividade ·'
nor, a fim de que a corrcçilo monctllrio c a politica salarial possam
politica: o dr. Eduardo Bartlet James, que se elegeu Vereador l Cil· ·
ser exercidas com eficiência.

e,
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e Dona Nut& Jam01, V. Ex• bem o sabe, era filiada ao seu Partido,
no antiso Estado da Guanabara.
Conbocendo-a de perto, pois tive o privil6gio de de~fru,tar, a
partir de 1963, do convlvio de sua ilustrada famOia- colqa que fui,
por dez anos, de Victorino Jam01 na dlreçilo da Uniilo Parlammtar
Intere~tadual- pude aferir, desde logo, a srandcza de 1111 alma, a
masnanlmldade de seu coraçlo, a altivez· de suas atitudes d01tomi·
.dos, a' seriedade com que encarava os problemas brasileiros da
· Nali campanhas prealdencials de Eduard~ Gomes, Juarez TA· atualidadc.
vora o JAnio Quadros, assumiu ela liderança das mala dinlmicas,
~ a uma mulher deste porte- autentico sim bolo de ...-latencia
fllnllando comlt!s femininos, dlscunando em reunlilcs populare~, dcmocrética - que desejo prestar, cm nome data Cau, Nntida
ICIIIPII dabando patentes a sua lnquebrantAvel disposlçlo de luta c o
homenagem de res~cito, de admiração' c de saudade. (Multo bCml)
10111rdor Glvico.
O SR. PRESWENTE (Masalhilea Pinto) - A Prealdencla, em
O.llr. Eurico Re_. (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um nome da Mesa, assocla·se b homenagens à memória de Dona Nuta
aparte'/ ·
.
James, c, particularmente, cu como seu amiso c companheiro de mui·
O SR, MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Pois nilo, tas lutas presto, tamb6m, neale instante, o meu sentimento de pesar à
famfiia eao Brasil, que perdeu uma arande lutadora em prol dos nosnobre Senador Eurico Rezonde.
sos ideais maiores.
O Sr. Eurico Rllllllll (ARENA - ES) - Durante convenções
da antlsa Unilo Democr6tica Nacional, tive oportunidad' de ·
manter contato com D. Nula Jame~. Realmente, tendo vivido vArias
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
.quadraa pol!micas da vida nacional, lnclullve participan,do de movi·
Altcvir Leal- Jos6 Guiomard - Jos6 Esteves- Jos6 Lindoso
.mentos revolucioirlos, ela jamaia deixou de ser reconhecida como - Jarbas Pauarinho- Alexandre Costa- Fausto Castelo· Branco
uma Idealista: ha . a aa dlvcrs6ncia• poUticas, que eram notórias,
dentro do quadrq nacional, mas nlnsu6m negava ao vulto dCia· - Petrônio Portcila - Vlrsmo Tlvora - Dinartc Mariz parecido boje. a udo do lnterCIIC pelo regime democrAtico neste Dom!cio Oondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Arnon de
Pais. D. Nula fi I, roalmento, um do• maiores, um dos mala Mcllo - tuiz Cavalcanto - Tcolônio Vilela - Gilvan Rocha eloqUontoa excmpJOa de berol1mo feminino c soube, na seqU6ncia dos Luiz Viana - Ro'berto Saturnino - Vasconccloa Tones anos, Incutir cm 1ua deaoond6ncia esse ientimento e a marca dcua Benjamim Farah - Ouatavo Capancma - Itamar Franco caractilrlltlca, que a acompanhou duranlo toda a sua vida. Dai por Lãzaro Barbou - Itailvlo Coelho - Accloly Filho - Leite Chaves
- Mattos Leio- O~r Bcck01',
que doacjo associar·~~ !.h!!.!I!!!!.Bf•m 'lUc V._ Ex• presta a I?· Nu!~
Jarne1, e dizer que seus ftlboa tem sabido nilo apenas segutr o seu·
O SR. PRESIDENTE (Magalbles Pinto) - Sobre a mesa,
exemplo, mas, sob~tudo; multiplicar o seu exemplo. AI estA a figura projeto que acrA lido pelo Sr. 1•,Sccrct6rio.
do õÇputado Vli:torlno Jam111, Pialdenie, parece~ me que ainda, da
t lido O se111inte:
Unllo Parlamentar lnlorcltadual: 6 bomem de contato cativante, de
um cavalheirismo que todos proclamam e reconhecem c, principal·
PROJETO DE LEI DO'SENADO N• 68, DE 1976
mente, profllndamanto 4cdlcado BCI Poder Legislativo, que 6 onde
mais palpitam, pela sua Nnalbllidadc, as ld6ias de liberdade. ~justa
A~ra a aposentadoria da mulher, pelo INPS, 101 Z5
a homcna1em de V. E&• E, qora, com o apane do eminente
anoa de •mco, alterando o "capat" do artlp 10, IIUIItea e §
Senador Ruy Santos,lfutCalou em nome da Liderança, V. Ex• estA,
I• da Lclnt 5,890, de 8 de junho de 1!1'13.
·
por certo, falando em nome do Scinado da Repdblica. ·
mara do antigo· Dlllrito Federal: • o ·Deputado Vlctorino James,
Integrante da Assemb16ia LcSlslatlva do Rio de Jan.olro, para a qual
tem sido suceaslvamento reconduzido, mercê de um desempenho
dos mais. brilhantes, que jlo ProJetou para o exercicio da Prcsld!ricia
daquela Casa c a liderança de 1ua bancada, a Aliança Renovadora
Nacional, bem as1im a Pre~ldencia da Uniilo Parlamentar
Interestadual.

O SR, MAURO BENEVIDU (MDB - CE) - Asradcço a
manifestaçilo de V, Ex•, nobre. Senador Eurico Rezonde, enaltecendo as vlrtudcl excepcionais que ornaram a personalidade
lnconfllndlvel de Nuta JamCI, que teve a participaçlo mais saliente
no1 arando• movlmcntoa·revolucionArios de 1922, 1924 c 1930 c na
rcdcmocr1tizaçlo do Pala, em 1945.

r•

O Sr. V.-!01
(ARENA - RJ) - Permite V. Ex•
um aparte'l
O SR. M4VRO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o
aparte ao nobfis Scinador Vasconcelos Tones.
O Sr. VeecoaC1101 r - (ARENA- RJ)- Deaejq \rater a mi·
nhnoildar,jidadc 1 V. Ex•, e o faço particularmente cm p.qme da
Aliança ~novadora Nacional .._ Secçilo Fluminense. Pellr.Scnado,
a bomenascm jA leve .o apoio da Liderança, mas nós, do novo Es·
tado, neatc momento em que se pranteia a• ilustre dama com tlo
assinalados serviços prestados à comunidade, particularmente vendo·
se um companheiro de agrcmlaçlo poiltico-partidAria em hora triste,
cm hora do dor, a. elo tamb6m, a Aliança Renovadora Nacional
Fluminense, por ·meu intcrm6dlo, expressa suas sinceras condo·
l&nclaa por tio lnfauato.acootecimcnto.
, .- O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Registro o
aparte c a solidariedode11CV. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Tor·
rcs, cm nome da aceno llumlnensc da Aliança Renovadora Nacional;

O Consrcs10 Nacional decreta:
Art. I• De-se ao capat do art. 10 seus itens e § 1t da Lei
n• 5,890, de 8-6-73, a sesuintc rcdaçilo:
"Art. 10, A apoSentadoria por tempo de serviço serA concedida:
1- at6 a llliportAncia correspondente a lO (dez) Vetei o maior
salérlo mlnlmo visente no Pala, em valor iaual de 80% (oitenta por
cento) do iaiArlo-dc-bcncl!cio para o sesurado do sexo masculino
com 30 anoae para o do sexo feminino com 25 anoa de serviço:
II- Sobre a parcela cormpondentc ao valor excedente de 10
vezca . ao maJor aaiArlo mlnimo · vlsentc no Pala aplicar·sc-A o
CGCficiantc preYlsto Ílo ltenl do 11ft. ,.d111t1 lei:
valor da renda mensal do bancl!cio ser! a soma daa
pa~ljs calculadas na rorma dos itons anteriores c nilo podcr6
ex'ldér aoJiinl!C pNvlsto nQ'.ilem III do art. 5• desta lei.
§ 11 Para o securado do sexo masculino que continuar cm ati·
vidade após 30 (trinta) anos de serviço e para o do sexo feminino que
continuar em·ailvldade após ts (vinlo • cinco) anos de acrviço, e
valor da apoaentadoria, referido no IICD! I, serA acrcséido de 4~ (qua•
tro por cento) do salArio-dc-bencllclo, para cada novo ano completo
da atlvldadc abrans'da pela providencia social at6 o m6ximo do IDO%
(cem por cento) desse s11Arío, mpectlvamcnte, aos 3S (trinta e cinco)
e 30 (trinta) anos de serviço".
Art. 2• Esta lei entrarA em vigor na data de sua publlcaç!'o.
revogadas as disposições cm contrArio.
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III - o valor da renda mensal da bonollclo serA a soma das
parcelas calculadas na forma dos Itens antcriorca o nlo podcri
exceder ao limite previsto no item lll do aniso 5• desta lei. .
§ I• Para o seaurado do sexo maaculino que continuar em atlvi·
dado após 30 (trinta) anos de serviço, o valor da aposentadoria, referido no item l,scrA acrescido de 4% (quatro por cento) do aalArio-dcbencllcio para cada novo ano completo de atlvldade aliranaida pela
prcvid~ncia social, até o máximo de 100% (cem por cento) dcaac aa·
lârlo aoa.3S (trinta c cinco) anos de serviço.

Conforme a lcslslaçlo cm vlaor, os sesurados da previdência
social do sexo muculino, tem assesurada, após trinta c cirico .(3S)
anos de. serviço, aposentadoria lritcaral auferindo cem por cento
(100%) do salário·dc-bencflclo c, do sexo feminino, após o decurso
do prazo de trinta (30) anos de atividade vinculado ao Instituto
Nacional da Providencia Social. ·
No que tansc ao seauraao do sexo masculino, a Lei n• S.890, de
8 de junho de 1973, faculta-lhe que por cinco (5) anos restrinse o
. .
'
.
tempo do serviço, podendo, "ipso facto", apoaentar-sc com trinta
(30) anos de serviço, com oitenta por cento (801) do valor do salArio·
(À.i Comlssbts de Constltulç4o e Justiça, de Lllillllç4o Soc/11/ '
de-beneficio.
de FlnançllS.)
Todavia, o mesmo nlo acontece cín relaçlo à mulher traO SR. PRESIDENTE (Masalhbs Pinto)- O projeto acrA pu·
balhadora, cm uma discriminaçlo odiosa, mcamo ao principio da
blicado c remetido às comissaes competentes.
"eqUidadcjurldica" asaaalhado no par681'afo prlmolro do artiso 153
Sobre a mesa, requerimento que aerA lido pelo Sr. I•·Sccret6rio.
·da Constituiçlo da Ropdblica Federativa do Brasil.
S lido o sesuinte
Tal irijustiça sor6 eliminada, atrav6's dDite projeto de lei, que
outorga· ao segurado do aexo feminino o direito à aposentadoria
REQUERIMENTO N• 86, DE lt'76
proporcional, após o decurso de vinte e cinco (2S) anos de serviço,
Nos termos do artiao 185 do Reslmcnto Interno, requeremos
com oitenta por cento (80%) do aal6rio-dc-bcncflcio.
que o tempo destinado aos oradores. do Expediente da sessilo de 8 do
Cabe-nos ponderar que o 6nus financeiro n•o iria além de dois
corrente seja dedicado a comemorai o transcurao do 1• ccnten6rio de
dkimos da contrlbuiçlo destinada ao Instituto Nacional de Pre·
nascimento
do Cardeal O. Augusto Álvaro da Silva, que durante
vidência Social, consoante criterioaa apuração procedida pelo· Canse·
quase 50 anos esteve à frente da Arquidiocese da Bahia c seu
lho Atuarial, nos termos da Resoluçlo n• 404, de 14 de novembro de
primeiro Cardeal.
1967.
Sala das Seaaacs, cm 6 de abril de I976. - Heitor Diu - Ruy
Ora, como é de p6blica notoriedade, o sistema de custeio atual
Santoa- Lourlnlllapdsta - Petr6nlo Portella - Vlrafllo TA•orada previdência social emanado da Lei n• 5.890, de 8 de junho de Alexandre Coata- HeiYidlo Nu1111- Ruy Caneiro.
1973, vem proporcionando elcvadlssimos IUpernlts ao Instituto
Nacional de Previdência Social.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o
Afisura-sc-nos que tais supernlt&, consoante sistemática de rc· requerimento.
·
partição adotada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, só
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer acn·
poderio ser aplicados na ampliaçlo de bcncllcios existentes ou na tados. (Pausa.)
outorsa de outros.
.
Estâ aprovado.
Em face do exposto, o projeto preenche ao requisito do parâgra·
Em conseqUência, o tempo destinado aos oradores do Expefo único do artigo 165 da atual Constituiçiio, de voz que, para caber· diente da sessilo do dia 8 do corrente serâ dedicado a comemorar o
tura de pequenos encargos financeiros por ele provocados, na receita transcurso do centcnârio de nascimento do Cardeal Dom Augusto
do Instituto Nacional da Previdência Social, dispensando-se quais· Álvaro da Silva.
quer ml\ioraçôcs.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Está encerrado o
As medidas aqui preconizadas no presente projeto, cm pcrlodo destinado ao Expediente.
consonância com oa principias scrais de direito c, mormente, aos de
Passa-se à
eqUidade, objetiva conferir condições isuais ao homem c à mulher no
direito ·à aposentadoria voluntâria c proporcional antes da idade
limite estabelecida pela Conatituiçlo da Rcp6bllca Federativa do
ORDEM DO DIA
Brasil.
Dessa forma, esperando que mereçam a indiapensâvcl acolhida Item 1:
c certos da justeza destas nicdidas, submetemos à considcraçlo das
Votaçlo, cm turno único, do Requerimento n• 39, de
doutas ComiSJllcs c dos nobres pares.
I 976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham
Sala das Scasllcs, cm 6 de abril de 1976.- Orestes Quércla.
tramitação cm conjunto os Projeto& ·de Lei do Senado n•s
182, de 197S, e 16, de 1976, dos Senhores Senadores Nelson
LEGISLAÇlOCITADA
Carneiro c Mendes Canale, que acrcsécntam dispositivo ao
LEI Nt S.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
art. 469 da Consolidaçlo das Leis do Trabalho.
Allen altllllaclo u prtYlüadaiOdal, e dA autraa proviEm votação o requerimento.
dências.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
'
''
'''
''
''. ''
Es\1 aprovado,
Arl. lO, A aposentadoria por tempo de serviço será concedida
A
Mesa fará cumprir a dcll&craçiio do Plenário,
•cu trinta IUIQI do serviço:
l - atll à importância corrcspondcntc.a 10 (dez) vozes o maior
O SJI, PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)-ltem 2: .
sal6rlo miníma vigente no Pais, cm valar iaual a:
Votaçlo, cm turno llnico, do Requerimento n• 45, de
a) 80% (oitenta por cento) do salârio-dc-bcncllcio, ao scsurado
1976, dos SenhorCI Senadores Lourival Baptista o Ruy
do sexo masculino;
Santos, solicitando a transcrlçlo, nos Anais do' Senado
b) 100% (cem por cento) !lo sal6rio·dc-bcnoncio, ao scsurado
Federal, do discurso pronunciado no dia 23 'de março de
do SCXQ feminino;
1976, cm Guarujil, pelo Presidente da Rcpllblica, Erneato
li - sobre a parecia correspondente ao valar excedente ao do
Oelacl, na instalação do Congresso Estadual de Municlploa.
item anterior aplicar-se-A o coeficiente prcviato no item II do artiao
S• desta lei;
·
. . ·
.
. Sm votaçlo o requerimento.
O 0 0 O t
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-111Os Srs. Scnadorc• que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
Scrâ feita a transcrição solicitada.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR PRE·
SIDE/'fTE DA REPOBLICA; ERNESTO GEISEL, DIA
23·3-76, EM GUARUJÁ, NA INSTALAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, QUE SE PUBLI·
CA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 45/76, DE
AUTORIA DOS SENADORES LOURIVAL BAPTISTA E
RUY SANTOS
"Minha préscnça nesta solenidade que reúne prefeitos e
vereadores do Estado de São. Paulo, significa essencialmente a alta
importância que meu Governo confere aos mtiiiícipios, como bases.
da organização administrativa. do Pais, esteios do desenvolviménto
nacional, berços c escolas· dai .mais autênticas lideranças polrticas.
Sirvo-me, tamp&m, da oportunidade, para dar testemunho sobre o
·que nos tem. sido possrvel realizar cm favor do desenvolvimento
municipal, sobretudo do dcscnvolvimcnio urbano das cidades
brasileiras.
Críticos da Revolução costumam enxergar apenas, na atual for·
ma de relacionamento da União com as unidades federadas c suas
células municipais, uma tendência para o centralismo, capaz de levarnos a-um regime de Estado Unitário. Nada menos verdadeiro. O que
se vem procurando fazer desde 1964, através de uma politica racional
de modernizaçiio gradual de nossas instituições, c fortalecer a
autonomia municipal, dando-lhe sentido prâtico e objetivo, libertando os municípios da pobreza c, com·isso, criando a condição essencial para uma autonomia verdadeira c sadia.
Assim, sem quebra da autonomta assegurada aos Estados c
Municípios, nos termos da Constituição, estabeleceram-se novas

Em função dessa politica foram ~tabelccidas as regiões metropolitanas c criou-se a Comissão Nacional de ·Politica Urbana c
Regiões Metropolitanas. Ao mesmo tempo, instituiu-se um amplo
sistema de fundos para o custeio do desenvolvimento urbano,
Paralelamente, foram postos cm· execução muitos outros programas destinados ao fortalecimento da estrutura rural dos municípios.
Além da melhoria das próprias condições de vida humana, dcu·se
extraordinário incentivo .à maior produtividade da agricultura c da
pecuária. Com a crescente renda assim zerada c o melhor atendimento das exigências da vida social das populações rurais, visa-se, também, a criar condições adequadas para a fixação do homem no
campo c, desse modo, a reduzir os fluxos misratórios rumo às
cidades.
Ao lado de todas essas medidas, tem o Governo Federal
colaborado para a modernização das estruturas administrativas dos
municipios, capacitando-os melhor para o desempenho de suas responsabilidades. Em 1975, foram aplicados em convênio da Secretaria de Plancjamento com o Instituto Brasileiro de Administração
Municipal- IBAM- g milhões de cruzeiros, para o treinamento
de 5.576 funcionários municipais, que receberam cursos de
administração municipal.
·
·
Com o objctlvo de levar os programas sociais do Governo às
comunidades intcrioranas c ao maior número de cidades, o Banco
Nacional da Habitação passou a dar especial atenção aos programas
de habit<~çào popular c, no plano de saneamento básico, criou maiores facilidades para a aplicação dos recursos do PLANASA, tendo
como princípio o cstaliclccimento de taxas diferenciadas nos
financiamentos, de maneira a atender aos municípios mais pobres.
Constitui objctiv~ do Governo Federal. cm conjunto com os
governos dos Estados c dos Municípios, atender até 1980. com serviços de abastecimento de água, a 80 por cento da população urbana
brasileira cm pelo menos 80 por cento das nossas cidades c, com sistc·
mas de esgoto sanitário, às regiões metropolitanas, capital c cidades
de maior porte c, na medida do possível. com. serviços mais simples.
As cidades c vilas menores, investindo, para isso, no período de 1975
a 1978, 20 bilhões de cruzeiros ..
A reforma tributária de 1966. que implantou o Imposto de ·
Circulação de Mercadorias- ICM- representou importante evolução do sistema fiscal brasileiro c, ao retirar algumas atribuições dos
municípios em matí:ria de tributação, criou um mecanismo de transferência de recursos que assegurou melhor participação dessas unida·
des na receita da .União, através do Fundo de Participação dos
Municípios.
Quanto ao ICM propriamente, ainda em fase de avaliação de
resultados, é possível que, em determinados casos, a atual sistemática
de cobrança e distribuição esteja, de certo modo, contribuindo pura
agravar desigualdades, circunstância .ora sob atenta observação do
Governo, inclusive para a hipótese da aplicação de medidas corrcti~

formas de cooperação, racionalidade c entrosamento nao relações
intergovernamentais, que adquiriram sentido mais construtivo,
menos egoísta c menos isolacionista. Passsamos a praticar um
federalismo ,solidário, que reparte entre a União, os Estados e os
Municípios, as rcspolll!abilidadcs pela' execução dos programas
governamentais, mediante a aplicação dos recursos, de que os governos podem dispor, de maneira mais eficiente c vlsando ao desenvolvimento integrado:
·'
Os Municípios contam hoje com a açào vigilante e solidária da
União, que lhes dú apoio tí:cnico e financeiro para a execução de
obras e serviços, que pela sua própria natureza, cstà.o muito acima
das possibilidades locais. De forma alguma exclui-se a participação
dos Estados c dos Municípios. Antes, procura-se fixar-lhes ccresponsabilidade no esforço conjunto da edificação nacional.
Falando, em ·fins do ano passado, na abertura do Simpósio
sobre Politica Urbana promovido pela Fundação Milton Campos,
uma das mais promissoras iniciativas da ARENA, tive oportunidade
de referir-me ao 'grande desafio do Brasil moderno que é o de nossa
acelerada expansão urbana. Para dimensioná-lo, basta notar que cm
1980, portanto, daqui a pouco mais de quatro anos, cerca de 2/3 da vas.
população, correspondendo a 30 milhões de brasileiros, estarão
Busca-se, contudo, o aperfeiçoamento dos mecanismos dos
vivendo nas cidades. Por isso, o Governo Federal teve de assumir a
Cundos,
para que funci9ncm como instrumentos de distribuição de
.responsabilidade pelo cstdbelecimcnto de diversas dirctrizcs objcti· .
renda.
Com
a·promulg<~ç~o da Emenda· Constitucional.n• 4, de 28 de
vando resolver os principais problemas urbanos.
Segundo essas dirctrizcs, procura-se conter a expansão das · junho de 1975, 'foram clc~ados os percentuais-da participação· dOS
regiões metropolitanas do Rio e de Silo Paulo: disciplinar o cresci· Estudos c Municípios na arrecadação dos impostos de renda' e sobre
mcnto das metrópoles regionais de maior peso éçonômico, como ·produtos industrializados que irilo crescendo gradualmcn'ic de 1976
Porto Alegre, Curltiba c Belo Horizonte: c ordenar o crescimento c a 1979, Em termos nominais c cm relação a 1975, o Fundo de
dinamizar a base económica c os equipamentos sociais das mctr6po· Participação dos Municipios distribuirâ, já este ano, mais 2 bilhões c
. lcs cm formação como Salvador, Recife, Fortaleza c Bcl~m. Quanto 100 milhões de cruzeiros, o que irá melhorar acentuadamente a situaàs cidades de porte m~dio, entre as quais se situam algumas capitais ção financeira das unidades municipais.
estaduais c as cidadcs·pólo sub:rcgionais, c no que respeita às cidaO:Govcrno Federal autorizou a realização de operações de
des de pequeno port~ c de caractcristicas mais rurais; vem o Governo crédito aos muniçfplos, no ano passado, no valor de 737 milhões de·
estimulando o seu desenvolvimento para que possam elas funcionar cruzeiros c conced'cu apoio financeiro ~ fundo perdido - vale dizer
como barreiras c conter a corrida para os grandes centros, de modo a fez doações a diversas prefeituras que cm 1975 se encontravam a
~crmitir a· desconcentração qc~ ~e~'"""" alcançar.
braços com g'randcs dcficlts·- num total de 346 milhões de cruzeiros.
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-112DiriRindo·me agora, de modo cspeFial, .aos vereadores uqul
reunidos, desejo assinalar a importância da vereança para u vida
pública e para a formação de lideranças politicas do Pais. Silo os
vereadores, os legitimas representantes do povo nas comunidades
municipais. Tivemos cm vista dignificar essa função ao propor uo
Conatesso Nacional, que a aprovou com maciço apoio da ARENA.
a El!lenda Constitucional n' 4, que estendeu a todos os municlpios a
remllneraçilo dos mandatos, antes restrita àqueles que tinham
população superior a'200.000 habitantes.
·
Visando a mclhórar o excrclcio do mandato popular no âmbito
municipal, o Governo está examinando, com a direçilo da ARENA,
novas medidas que, irão, seguramente, estimular o exercicio da
atividadc politica nos municlpios.
Meus Senhores: .
Tudo o que os Governos da Revolução têm podido realizar cm
favor lio desenvolvimento cconõmico c da melhoria das condições
devida do homem brasileiro deve-se, cm grande parte, à estabilidade
politica em que temos vivido.
Para mantê·la c; ao mesmo tempo, prosseguirmos na senda do
progresso ininterrupto que temos trilhado, é que conclamo a todos
os vereadores de Silo Paulo, c do Brasil. a mobilizarem as grandes
virtudes do nosso povo, o entusiasmo e o labor incansável de todas
as comunidades do Pais, num apoio decidido c patriótico à tarefa em
que se empenha o Governo, sem desfalecimentos, com amor c com fé
-a construçilo da grande pátria brasileira."
O SR. PRESIDENTE (Magalhllcs Pinto) -Item 3:
Votaçllo, cm ·turno único, do Requerimento n' 46, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Ministro do Ex~rcito, General SOvio Frota, pronunciado por
ocasii!.o das solenidades de posse do Presidente da 1M BEL Indilmia de Material Bélico. do Exército, c publicado no
Jornal d.o Brasll cm 24 de março de 1976.
Em votaçllo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
. sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·Será feita a transcriçlo solicitada.
DISCURSO DO SR. MINISTRO DO EX!.R.CITO,
GENERAL SYLVIO FROTA, PRONUNCIADO POR
OCASIÃO DAS SOLENIDADES DE POSSE DO PRESI·
DENTE DA IMBEL - INDOSTRIA DE MATERIAL
B!.LICO DO EXERCITO, E PUBLICADO NO JORNAL
DO BRASIL EM 24·3-76, QUE SE PUBLICA NOS
·TERMOS DO REQUERIMENTO N• 46/76, DE A UTORJA
DO SENADOR VASCONCELOS TORRES· .
"'Preliminarmente informado, pelo Sr. Representante da Unillo,
Jc que os atos constitutivos da JndQstria de Material B6lico IMBEL. - estilo ultimados, ~ com incontida satisfação que aqui
estou para dar posse ao Exm' Sr. Ocncral-dc·Divisilo da Reserva
·Remunerada Augusto de Oliveira Pereira, como presidente da rcfe·
:rida, empresa pdblica, fato qu~caracteriza sua instalação.
Neste momento, por oportuno, eonv~m recordar as palavras do
Exccl:nt!sslmo Senhor Presidente da RepOblica, proferidas quando a
·lei da criação da lMBEL foi sancionada, Assim se expressou sua
Excelência:
"A lei~. entretanto, apenas um dos Instrumentos indispensáveis
ao propósito que se tem cm vista. A sua execução constitui, na
realidade, n essência do processo c ~ o desafio que o Ministro do
· Ex!rcito passa agora a enfrentar."

I

O nosso Presidente deixou antever, nesta interpretaçuo, as
gnmdçs dificuldades que n IMBEL encontraria nu formnçuo de um
sistema cumplcto, ubrmigendo desde a rase de pro~rumacu•J de
produtos até a entrega dos mesmos ao' usuário, após. lo~icumcnte,
submetê-los a um r!gido controle de qualidade.
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Isto, entretanto, só terú êxito se for posta em prútica uma
programação que conte com o integral apoio das indú<trias de base.
u quat serú, forçosamente. levada ao aprimoramento de seus
produi'os, respeitando características técnicas mais r!gidas.
Do mesmo modo, a indústria de transformaciio ujustar-se·ú nos
novos padrões de precisão exigidos.

1:: preciso ni!o esquecer ainda -para o controle de qualidade a exigência de instalações dos mais variados tipos de laboratório, que
elevem a um nível de confiança o que se produzir.
Os alicerces de tudo isto. i: justo reconhecer, silo poderosos
investimentos que estou certo não faltarão à nossa incipiente
indústria bélica, mas que terão que se subordinar, como é racional, à
política adotada pelo Governo, no sentido de desenvolver outros
setores, na valorização prioritária do homem brasileiro.
Dela, todavia, deverá participar, como fatores indispensáveis de
sucesso, os diversos órgãos federais, com sua valiosa cooperação, c a
dinámica e patriótica classe empresarial, cujo tirocínio e labor nos.
serão imprescindíveis, nesta fase inicial de transição e na
consolidação da empresa.

1::, pois, com imensa confiança que entrego, hoje. ao Gen.
Augusto de Oliveira Pereira a presidência da IMBEL. a quem dele·
go, ainda, a competência para empossar os dirctorcs e os membros
dos Conselhos de Administraçilo c Fiscal da referida empresa,
convicto de que, pela sua grande capacidade de trabalho e intcligi:n·
cia, na conjugação de esforços entre civis e militares, transformará,
no mais curto prazo poss!vcl, nossas grandes esperanças cm rculidu·
de."

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Votaçllo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 115, de I974, de autoria do Senhor Senador Nelson Car·
neiro, que dâ nova redaçilo ao caput do art. 10 da Lei n" 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, tendo
PARECERES, sob n•s 299 c 300 de 1975, 48 c 49, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, !9 pronunciamento: pela
constitucionalidade c. juridicidadc do Projeto; . l'
pronunciamento: pela constitucion,alidade c juridicidade do
substitutivo de plcnârio e, contrário, quanto ao m~rito; .
...:. de Legislação Social, ''pronunciamento: favorável ao
Projeto com a Emenda de n• I·CLS que apresenta; l•
pronunciamento: favorâvcl ao substitutivo de :plenário com
Subcmendas que oferece.
'
·
Sobre a rnesa, requerimento que será lido pelo Sr. !'·Secretário.
!;: lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 87, DE 1976
Nos termos do art. 350 do Regimento Interno, requeiro adiu·
mento da votação do Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1974, a fim
de ser feita na sessão de 20 do corrente.
Saiu das Sessiles, cm 6 de abril de 1976. - Ruy Santo~.

I
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deliberação do Plenário, a matéria flgururil nu Ordem do Diu da

PROJETO DE LEI OA CÃMÁRA N•l 17, OE 1975
lN• 1.641-A/75, na Casa de origem)

sessão de 20 de abril.
O SR. PRESIDENTE (Mugulbães Pinto) -Item 5:

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei da
Câmara n• 117, de 1975 (n• 1.641-A, de 1975, nu Casa de origem), que cria cargos, em Comissão, de Assessor Legislativo,
na Assessoria Legislativa da Cãmuru dos Deputados, e determina outras providêncins, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 88 e 89, de
1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, e
- de Smlço Público Cl•ll.
Em discussão o projeto em primeiro turno. Não havendo quem
peça a palavra, durei u discussão como encerrada. (Pausa.)

Cria curgos, cm comlssiio, de Assessor Legislativo, na
Assessoria te~lslatlva da Cümara dos Deputados, e determina
outras providências.

O Congresso Nocional decreta:
Art. I• São. criados 40 (quarenta) cargos, cm Comissão, de
Assessor Legislativo, na Assessoria Legislativa da Câmara dos
Deputados, integrantes do Grupo CD-DAS-102.1.
Art. 2• O recrutamento c seleção para os cargos de Assessor
Legislativo obedecerão aos seguintes critérios:
1- exigência de graduação em curso de nlvel universitário;
11 -prova de capacitução, constituída, no mínimo, de exame de
título e de prova escrita específica.

Está encerrada a discussão.
Nos termos do art. 322, item li, alínea b, e do art. 328 do Regiment.o interno, u votação du matéria será feita pelo processo
nomtnal, dependendo sua apreciação do voto favorável da maioria
da composição da Casa.

Art. 3• As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprios, consignadas no
Orçamento da União à Cãmora dos Deputados.
Art. 4• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.

Vai-se proceder à votação pelo registro eletrõnico de votos.
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Diu.
H:i oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende.

I Procede·se à votação pelo registro eletrônico de votos.)
VOTAM"SIM" OS SRS. SENADORES:

Petrônio Portellu - Itamar Franco - Adalberto Sena - Altevir Leal- Cuttete Pinheiro- RenatÓ Franco- Alexandre CostaHenrique de La Rocque- Josí: Sarney- Helvidio Nunes- Mauro Benevides- Virgílio Távora- Agenor Maria- Jcssé FreireRuy Carneiro- P:tulo Guerra- Luiz Cavalcante- Augusto Franco - Gilvun Rocha - Lourival Baptista - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso- Eurico Rezcnde- Amurai Poixoto- Benjamim Furah
- D:mton Jobim- Nelson Carneiro- Vasconcelos Torres- Orestes Quí:rcia- Benedito Ferroir:• - Mendes Canale- Mattos Leão
- EvelfiSio Vieira- Daniel Krieger.

VOT-f "N,10" O SR. SEN,IDOR:

Tnrso Outro.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Votaram SIM 34
Srs. Senadores e NÃO, I. Não houve ubstenções.
O projeto foi nprovndo.
A mutéria volturí1 i1 Ordem do Dia, puru o segundo turno
rcgimcntul.

1': o seguinte o projeto aprovndo

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA- ES. Pela ordem.)- Sr. Presidente, cedi minha vez ao eminente Senador Benjamim Furuh. Peço
desculpas por não haver comunicado essa cessão à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benjamim Farah.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o. seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agradeço a gentileza do nobre Senador Eurico Rezcnde, que
transferiu essa inscrição para o meu nome, Mas, o que me traz à tri·
bunu í: precisamente o motivo do discurso do nobre Senador Mauro
Benevides, que se referiu ao falecimento da Sra. Bcnevenutu Burtlet
James, que teve uma participação relevante na vida politica deste
Pais. J:í foi citado aqui a nobre estirpe u que pertencia aquela ilustre
duma que nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul.
Ern netn do Barão de São Borju - Vitorino Ribeiro Carneiro
Monteiro e de D. Bencvenutu Ribeiro Carneiro Monteiro. Filha do
Or. Victol'ino Ribeiro Cnrneiro Monteiro, ilustre reprcsent:tntc do
Rio Grande do Sul- seu Estado natal- na Assembléia Constituinte da República, em 1891.
'
Ern sobrinha, Sr. Presidente, de Bento Ribeiro Carneiro Monteiro, General que não só dignificou o Exército, onde foi Chefe do Estudo-Maior, como tumbóm foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
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George James, que teve uma utuuçilo oposicionista evidente. Pugou,
nu cudeiu, por longos meses, ns suas utiludcs corajosas.
Certa vez o Deputado, esposo de Dona Nuta, fora preso com o
filho menor. Quando u policia bateu à porta de sua casa, ela, com
aquela bravura característica que V. Ex• bem conhece, c ainda há
pouco proclamou, resistiu à bula u impertinência da polícia. Mas,
posteriormente fora presa c purgou da cadeia durante oito meses,
sendo que seu esposo ficara preso durante 26 meses. Todas essas per·
seguiçõcs foram devidas às suas idéias, desde 1922. Igualmente esteve
na Revolução de 1924. Nada abateu o seu únimo; ela era realmente
uma grande lutadora.
Falo com a maior consternação, porque tive a honra de dcsfru·
tarda sua amizade; sou amigo de vários dos ~cus parentes, dos seus
filhos; sou amigo pessoal do eminente e digno Deputado Vitorino Ja·
mes.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- Permite V. Ex• urn
aparte?

Por tudo isso, ela, seu esposo e seus filhos; pagaram muito caro.
Mas us perseguições c as violências sofridas nunca fizeram com que
essa lldcr extraordinária tivesse a mínima hesitação, o menor recuo.
Em 1945, pertcncr.ndo à Uniilo Democrática Nacional, ao lodo de
outras damas ilustres, dentre elas u lima. Sra. Geni Gomes, de santa
memória, propugnou, também, por um movimento de renovuçilo.
Jomou parte, ainda, nu campanha do Brigadeiro Eduardo Go·
mes, nu do Marechal Juurez Távora e na do .tntilQ candidato vitorio·
soda UDN, o Sr. Jánio Quadros.
Nunca abdicou das suas idéias, e todas as vezes que os governos
se afastavam dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua conduta, ela se colocava cm oposição.
Teve uma grand• prole.
Herdou dos seus ancestrais c de seu esposo, falecido, a capaci·
dado de luta, a dignidade, e sobretudo a suá bravura e prosse~uiu na
educação dos seus filhos, cujos nomes eu peço licença pura citar,
neste momento:
Paulo Fernando, (falecido).

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Darei já.
Por isso, Sr. Presidente, esta perda i: lamentável. Ela proclamou
bem alto, sempre, seus pensamentos de amor à nossa terra e á nosso
povo. Foi realmente uma lutadora, ·mas não uma lutadora conselhei·
ra à distáncia, pois sempre esteve na linha de frente. Vinha pura a
praça pública enfrentar u polfcia, enfrentar toda a renção contra
aqueles que queriam c sonhavam com um Brasil grande. Diversos
deputados, diversos homens públicos e também jovens, dos quais, na·
qucle tempo, fazia parte este modesto orador, lutaram com ela em
duras campnnhas aquela bmalha tremenda, da luta polo potrólco,
daquele signo "0 Petróleo é nosso", por exemplo. Muitas vezes, Sr.
Presidente, os nossos comícios acabavam em pancadaria, patas de ca·
valo, atropelos, tiroteios, fuzilamentos e até mortes; mas nunca a
destemida, digna, valorosa c valente llder Nula Burtletl James
recuou.
Ouço agora o aparte de V. Ex•, nobre Senador Virgílio Távora.

Alberto Victorino Monteiro James, que foi professor secundá.
rio do Estado c Diretor do atual Giná~io Daltro Filho, cm Bangu
(falecido),
·'
Eduardo Bartlctt J~mes, lnspetor Federal de Ensino
Secundário, Vereador nu Legislatura de 1947 a 1950, tendo feito
parte du Mesa, na qualidade de !•·Secretário. Em 1948 foi Dirctor
do SAM e Presidente da Comissão que estudou e transformou .
aquele Departamento do Ministério da Justiça, na Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor (também já faleceu).
Lynneu Burtlctt James, Procurador do Banco Boavista (onde
trubulhou durante 27 unos) e por dois períodos foi Presidente da
Associação dos Servidores daquele conceituado Banco (falecido).
Oswaldo Monteiro James, Advogado.
Maria Burtlctt James, Acroviária.
Maria Angelina Bartlett James, Funciomlriu Estadual upo·

O Sr. Virgilio Tóvoru (ARENA-- CE)- Eminente Senador, u
uguru hojo pranteada e objeto de tantas homenagens nesta Casa, é u
síntese das qualidades do protótipo da mulher brasileira, com i:nfase
especial cm uma: o destemor. Maio de 20 anos atrás, Secretário-Gc·
rui fomos da antiga UDN. Lá travamos, com Dona Nu tu, debates,
lutas bem grandes, e, sempre encontramos naquela mulher
c.xtrumdinilriu, aquela mesma ligura qut: enfrenturu com dc!im;som·
hro os percalços du Rcvoluçiio, os representantes du Policiu nté os
agitadores maiores da política, muitos unos upós. Donu Nu tu nuncu
fc1. concess:io i1ssuas idéias. Comhntemo-Ju vezes vi1~ius, e, uqui o tcs·
tcmunho que d:tmos: morreu umu grande mulher: morreu uma grun·
de ltitudoru.

:t~ntudu.

Nutu Burtlctt James Suyiio Lobato, nuscida posteriormente à re.
volução de 1924.
Victorino James, Advogado e Deputado Estadual; representou
a Guanabara c agora o Estudo do Rio. JA está nu 4• Legisluturu. Foi
Presid•:ntc da Assembléia Legislativa de 1964 a 1965 e Presidente da
União Parlamentar Interestadual; foi também líder, em 1963, da
União Democrática Nacional, no tempo do Governo Carlos
Lacerda.
Esta, a prole, Sr. Presidente; c também dnl descendem trinta
netos c bh;nctos de Dona Nu tu Bartlett James.

O SII. BENJAMIM I'ARAI·I (M DB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador Virgllio TC1voru, pelo seu aparte que cngrnndece o
meu discurso.
Cumo disse, Sr. Presidente, eln tomou parte cm divcmms revoluções, nu de 1922, nu de 1924 c nu de 1930,

rloje, aquela ilustre famlliu está ultumentc dignificada nu Asscmbli:iu Legislativa do Estudo do Rio, com u presença do Deputado
Victorino Burtlett lumes - ex-Presidente, lldcr, conforme jú disse,
grande orador c que pertence ii Aliança Renovadora Nucionul.
Victorino é, s~rn fuvor nenhum, homem de udmlrltve\ cu\luru c que
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deste Pais, tal a sua capacidade de comunicação, a sua eficiência
como representante c sobretudo a bravura, que é marca dessa grande
fumflíu.
Sr. Presidente, a ilustre Dama foi více·Presidente da Campanha
Nacional de Estudos em Defesa do Petróleo, da qual faziam parte
eminentes brasileiros, dentre eles o Deputado Heitor Beltrão, o
General Horta Bnrbozn, o General Euclides Figueiredo, que também
foi constituinte e um dos grandes Deputados que passaram por este
Parlamento.
Como disse no começo de minha oração, era corajosa a posição
de Dona Nuta Bartlett James nas grandes campanhas nacionalistas;
muitas vezes acompanhei aquela ilustre Duma, correndo todos os
riscos que u sua bravura exigia.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - V,· Ex• me permite,
nobre Senador Benjamim Furah?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB prazer.

O Sr. Nelson Curnelro (MDB- RJ)- V, Ex• está traduzindo
o pesar de todo o povo do Estudo do Rio de Janeiro, pelo falecimento de Dona Nutu Bnrtlett James. A minha palavra seria desnecc:s~ílria, mas se cu a profiro, neste instante, é para endossar a' 'palavras de V, Ex• c do nobre Senador Mauro ilencvídes, e significar u
grande perda, pura a vida pública brasileira daquela extraordinária
mulher que, pura a felicidade nossa, prolonga-se na pessoa de seu
ilustre lilho, Deputado Víctoríno James. Realmente, na história politica do Brasil, poucas mulheres lutaram tanto, com tanta bravura,
com tanto denodo e por tanto tempo como a saudosa Dona Nuta
Burtlett James.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador, pelo seu aparte que retrata, perfeitamente, a figura
de Dona Nu ta Bartlett James.
Sr. Presidente, por tudo isso, é: profundo o nosso pesar. Realmente, foi uma grande perda, dessas que temos que lamentar, pois se
truta de uma figura rara, uma ligurn extraordinária, que tanto
dignificou o antigo Estado da Guanabara e, também, o Estudo do
Rio.

RJ) - Com muito
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?

O Sr. Mauro Bcncvidcs (MDB- CE)- Nobre Senador Benjamim Farah, um dos traços realmente marcantes, na personalidade de
Dona Nuta Bartlett James, era exatnmente a sua capacidade de luta,
o seu dinamismo. Veja V. Ex• que, em 1974, Dona Nata Bartlett
James, já com 89 anos de idade, desenvolvia um trabalho ingente, em
favor da candidatura do seu ilustre lilho, o Deputado Víctoríno
James. Estive com aquela prn11teada Dama, em setembro de 1974,
numa rápida passagem pelo Rio de Janeiro e lá, visitando-a, pude vêlu fazendo sucessivas comunicações telcfônícas para os seus amigos,
para aqueles eleitores que, tradicionalmente, obedeciam à sua
orientação política, defendendo a reeleição do seu filho como
Deputado estadual e apresentando todo o acervo de realizações, de
lutas parlamentares de Víctoríno James na Assembléia legislativa
do Estado do Rio de Janeiro. Veja V. Ex• que, cm nenhum instante,
Dona Nu ta Bartlett James deixou quebrantar-se o seu ünímo de luta.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Acolho, nobre
Senador Eurico Rezende, o seu aparte.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES) - A respeito da homenagem que V. Ex• presta, já tive oportunidade de praticar uma intervenção, quando falava o nosso eminente colega Mauro Benevides,
Agora, quero apenas que V. Ex• registre na sua memória que me
rejubilo por haver cedido a minha inscrição a fim de que V, Ex•
pudesse reiterar, no seu discurso, a sinct:ridadc das homenagens do
Senado Federal u Dona Nuttu Bartlett James - um dos maiores
exemplos do heroísmo e do idealismo da rnulher brasileira.
O SR. BENJAMIM FARMI (MDB - RJ)- Em poucas
paluvras, V. Ex• sintetizou u atuução extraordinária de Dona Nu tu.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. Ex• tem toda
. razão, Na campanha do Deputado Víctoríno Bnrtlett James, ela teve
uma partícípaçilo evidente, trabalhando muito. E quero afirmar a
V, Ex• que, upesna· de sua idade avançada- morreu com 91 anosela sempre estava disposta a um diálogo, a um entendimento, enfim,
tinha uma grande disposição pura uma boa palestra, sempre disposta
a tudo. Ainda há poucos dias fui passear em Nova Friburgo, onde
nós, em torno de uma mesa, ouvíamos Dona Nutn fazer várias
exposições, c todos nós ficamos admirados com a sua íntelígi:nciu e
com sua lucidez.
Há poucos dias ela esteve nu região dos Grandes lagos. Andou,
pusseou, tomou banho de mar, de modo que a morte vem encontr(l ..

lu cm plena dísposíçilo ffsícu, com grande u1ívídude, com muita
disposição para o trabalho.

Na verdade, aqui fala um Senador da Oposição; e fala de uma
pessoa que pertenceu à União Democrática Nacaonal. Naquela
época, eu pertencia ao Partido Trabalhista Brasileiro. E fulo,
também, do seu lilho, seu gra11de lilho, que pertence à ARENA, e é
realmente um Deputudo que merece a nossa homenagem, a nr1ssa
admiração. Ele estia seguindo o caminho, o roteiro dos seus ancestrais, dos seus avós, do seu pai, du suu santa mãe; é uma das grundes
figuras da política du terra numínense.
Sr. Presidente, eis, em poucas palnvrns, o que pude dizer ímpurcíulmente, e ainda chocado com o ínfuusto ncon\ecimento sobre a
venerável senhora que acabumos de perder. Que os seus exemplos de
corugem, nobrczu, solidarismo, mnor uo Brasil. permaneçam nus
nossus lembranças e nos nossos utos. (Muito bem! Pulmus.)

RJ) - Permite V. Ex• um

O SI~. l'llESIIlENTE (Magulhàcs Pinto)- Concedo u pu lavra
uo nobre Senador Vnsconcclos Torres.

O SR. 111\N.JAMIM FARAH (MDB- RJ) -Ouço o upurtc
do nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sll. V,\SCONC'EI.OS TORillcS (ARENA- RJ. Pr~nuncíu
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
Exutamcntc hú umn semana, no dlu trintn de marco; puru ser
uinda muis preciso, às dclc:-;sds horus e lrintu minutos, cu lt:vuvu cm

O Sr. Nelson Cumelro (M DB aparte?
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vai·sc procurar demonstrar aos jovens brasileiros o que era o Brasil
antes de 64, o que tem sido seu desenvolvimento cultural c
univcrsitârio.
O Presidente do Sindicato, na linguagem que lhe é peculiar,
pediu licença c disse que o Presidente era bacana. A linguagem nilo
era irreverente, este termo cstâ hoje efctivamcntc incorporado ao No·
vo Dicionário de Aurélio, é vcrnâculo, mas nilo deixa de ser
·essencialmente popular.
O Presidente, cu repito, no diâlogo é um homem que ri, é um
homem de urna atenção, de um a feto cxtraordinârios. 1: pena que na
televisão ou na fotografia nem sempre demonstre aquela
comunicação. Eu diria que aquele que carinhosamente nós
chamamos de velhinho ni!o é muito fotogênico, Depois de chamar
atenção Sua Excelência para esse fato, com a liberdade que tenho de
falar, vi que o Presidente, na hora cm que um batalhão de fotógrafos
documentava a audiência, deixou de sorrir c contraiu a sua
fisionomia, Aqueles que têm contato com Sua Excelência sabem que
não é assim normalmente. Aqueles que têm participado das grandes
viagens do Senhor Presidente pelo i'ntcrior - cu, por exemplo vêem quando Sua Excelência rompe os fortes cordões de isolamento
da sua vigilante, atenta c enérgica segurança pesso~l para
seu conteúdo, espontânea de verdade, que se constituirá na presença
cumprimentar, pura falar, numa comunicação que faz com que a
cm massa de todos os trabalhadores da região que, na oportunidade,
ARENA vá ganhando·cada vez maior número de prosélitos.
homenagearão Sua Excelência.
Sr. Presidente, tudo que se relaciona com a CSN foi abordado
E hã como fazê-lo, Sr. Presidente. Eu mesmo disse ao Presidente
naquele memorável encontro. A Brasflia compareceram outros
Ernesto Gciscl c creio que Sua Excelência concordou comigo, pelo
líderes sindicais, não só da Dirctoria do Sindicato de Metalúrgicos,
menos na hora, com um aceno afirmativo na sua cabeça embranquecorno da Federação.
cida. Nós, da Aliança Renovadora Nacional, nestes dez anos de exis·
Na assembléia recentemente realizada cm Volta Redonda havia
tência partidária, já conseguimos transmitir uma mensagem positiva
sido designada uma Comissão para tratar, especificamente, de um
à classe trabalhadora, se não a pudemos ainda- c temos que confesproblema relativo a acordo de velhos funcionários, visando - c eles
sá· lo, cm alto c bom som - trazer no nosso seio c, quando não tra·
zer, pelo menos transmitir todo o idcário da Revolução de março. Se estão certos- principalmente à produtividade.
há, ainda, alguns núcleos apartados da realidade polftica nacional, é
A tese é a seguinte: funcionários que trabalham numa aciaria insofismável, é nftido que o trabalhador brasileiro, hoje, compreende
todos sabem muito bem o que é uma acinria, o que emana de calora obra que está sendo efctuada.
não contando ainda com ·aposentadoria especial c já não tendo
E acrescento, sublinho: cm relação ao Presidente Gciscl, já há
aquela idade cm que podem dar tudo de si, ficam, não digo em
motivos de agradecimento, não só pelas medidas legais que têm sido
incapacidade ociosa, mas com um menor grau de rendimento de
tomadas corno, ao crédito de Sua Excelência, temos que levar, por
trabalho, prejudicando os próprios interesses da companhia.
exemplo, a nova imagem do ex-famigerado INPS.
Esse é um problema social importante c grave para o qual o
Quanto às medidas determinadas dirctnmcntc por Sua ExcePrcsidontc
teve grande compreensão c- o que impressionou o Sr.
lência, se ainda não foram totalmente tornadas, o fato é que, relativaWaldcmar
Lustosaconhecimento de Legislação Trabalhista. Nem
mente a um grande ní1mcro de trabalhadores aposentados, já se pôde
seria
para
menos,
já
que
Sua Excelência, tendo passado pela dircçilo
dar um pouco mais de pão c de alento.
da
PETROBRÁS,
pôde
travar
conhecimento de assuntos congéneres.
Aos velhos, a distribuição gratuita de remédios, o crescimento
A Comissão a que aludi veio ao meu gabinete c queria se avistar
do número de associn.do~, os convênios e, gl'adativamcntc, a elimina·
com o Presidente. Urna audiência cm cima da hora seria diflcil
çlio daquelas chocantes filas, tenho que usar a palavra, que cabe, das
vergonhosas filas que se estendiam calcando pelas ruas onde se situa·· conseguir, porque todas as normas para obtenção de urna entrevista
têm que ser seguidas, por vârios motivos.
vam os ambulatórios ou as agências do INPS.
O Ministro da Previdência Social pôde, com o horizonte imenso
Face à impossibilidade de se avistarem com o Senhor Presidente
que tem c mormente com a notável compreensão dos problemas soda República, os membros da Comissão redigiram uma mensagem,
ciais c prcvidenciários, o Ministro Nascimento Silva, pôde, quase coque está aqui cm meu poder c que foi entregue a Sua Excelência por
mo na história do ovo de Colombo, lcvBI' a Sua Excelência sugestões
nós pessoalmente.
que foram aceitas c quase todas aprovadas, no sentido de que o
Diz a mensagem:
INPS não fosse mais aquilo que se dizia na rua: INPS - acho que
ainda não foi registrado nos Anais, mas vai ser por mim agora "Excclent!ssimo Sr. Presidente da República
"Infelizmente nada para servir". Isso dava a dimensão exala do que
General Ernesto Gciscl
cru o sofrimento de um trabalhador.
Quem de nós ainda nilo teve oportunidade de ver alguém com
Estando prcs:ntc~ em Brnsflia na qualidade de membros
urna criança ao colo, em plena madrugada, muitas vezes com frio
da Comissão especialmente designada cm Assembléia Geral
intenso cortando, um pequeno pano servindo de cobertor? Eu vi em
realizada no dia 22 de fevereiro do corrente no Sindicato dos
Campos, Niterói c também no Rio de Janeiro, senhoras pobres que
Metalúrgicos de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro;
agasalhavam seus bebés com folhas de jornais servidos.
na oportunidade cm que Vossa Excolência recebe o Presidcn·
Quanto à distribuição de remédios, cxiotcm convênios com
te do nosso Sindicado, companheiro Waldcmnr Lustosn,
Casas de Saúde, com hospitais estatais, com a credcnciuçilo de
Senador Vasconcelos Torres queremos expressar nosso
m!dicos. Tudo isso está dando um resultado prâtico c cu falo, Sr.
agradecimento por este gesto de ntcnção para com a classe e,·
Presidente, que a ARENA começa a ser entendida pelo trabalhador.
ao mesmo tempo, enviar nossa mensagem de saudaçilo no
Repito: temos ainda que apanhar outras áreas, Tenho a certeza de

minha companhia, ao Palácio do Planalto, para ser recebido por Sua
Excclencin o Senhor Presidente da República, o Presidente do Sin·
dicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Sr. Waldcmar Lustosn.
Do entendimento franco c leal resultou - creio que posso dizer
assim - uma amizade ainda maior do lfder sindical pelo Chefe do
Governo, a quem relatou, de maneira a mais sincera e franca pos·
s!vcl, o que se passa em torno da classe que representa, entregando a
Sua Excelência memorial contendo reivindicações, fazendo questão
de ressaltar o diálogo existente entre a dircçilo da Companhia
Siderúrgica Nacional, ntunlmcntc presidida pelo engenheiro Pl!nio
Cantanhede, c aquele grande sindicato de classe, que se estende por
Barra Mansa, Barra do Pirar c Rczende.
No ti~nscurso da palestra, por iniciativa do próprio presidente
do sindicato, foi dito ao Senhor Presidente da República do regozijo
dos trabalhadores pela visita que Sua Excelência fnrã a Volta Rcdon·
da, no dia I• de maio, quando assinará, na "Cidade do Aço", o decreto estabelecendo os novos nfvcis do salãrio mfnimo. E, para ale·
gria do Senhor Presidente, o lfdcr metalúrgico disse que, apesar da
solenidade ter uma programação oficial, contornada pelas nutorida·
des do Estado e também pelo cerimonial do Palácio, haveria uma, espontânea, sem aquele "espontânea" de antigamente. Espontânea no
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llr~stlia. DF, 30 de marco de 1976.
A Comissão:
DIRETORIA DO SINDICATO
Assinam:
Denercy Vlllela Eiras, Dirctor-Sccrctário do Sindicato
dos Metalúrgicos - José Israel doa Anjos, Dirctor·
Tesoureiro c mais os seguintes metalúrgicos.
Membros Designados pela Assembléia Geral
Ell Coutinho, o ex-Presidente do Sindicato, Samuel
Antonio de Paula Rela - José Pereira doa Santoa - Antônio
Almada da Silveira - José Maria Melaaço - Josê Oliveira
Dias c também, carinhosamente, o Assessor Jurldico do
Sindicato, Dr. Roberto VIctor Pires."
Outra mensagem nos foi entregue, esta do Presidente da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mccâni·
cas c de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro c Guanabara,
no seguinte teor:
"Brasnia, DF, 30 de março de 1976
Excclcntrssimo Senhor Presidente da República
General Ernesto Gcisel
A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 1\fctalúr·
gicas, Mecânicas de Material Elétrico do Estado do Rio de
Janeiro, na oportunidade cm que Vossa Excelência recebe o
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda,
companheiro Waldcmar Lustosa, queremos expressar nosso
agradecimento por este gesto de atenção para com a classe c,
ao mesmo tempo, enviar nossa mensagem de saudação ao
digno Chefe do Governo, certo de que as justas reivindica·
çõcs cxpoatas a Vossa Excelência, serão atendidas.
Respeitosamente Sebutlio Coelho Nopelra,
Presidente."

c

Sr. Prcsjdcntc, uma audiência com o Senhor Presidente da Repú·
blica gcralmcnic ~curta, mas quero testemunhar que Sua Excelência
deu atenção ao Líder sindical metalúrgico durante cinqUenta
minutos, cronometrados, fazendo com que o Senador VirgOio Tâ·
vora, que também tinha audiência marcada, ficasse à espera durante
algum tempo.
Esse tempo valeu como um diãlogo aberto com toda a classe
metalúrgica do sul fluminense c do antigo Estado da Guanabara. A
atenção do Senhor Presidente da República, jâ relatada pelo
Presidente do Sindicato, criou o clima propicio para a grande rcccp·
çilo que iremos prestar a Sua Excelência no dia I• de maio, agora cm
agradecimento, nilo pelo atendimento às reivindicações - porque
algumas jâ estilo sendo encaminhadas c scr!o atendidas - mas pela
maneira gentil c afctuosa com que Sua Excelência rcccbç~ o opcrâ·
rio, 1!. vni ser assim, daqui para a frente, porque no meu· Estado - c
sinto que cm outros Estados ocorre a mesma coisa- a ARENA dâ a
mil o ao trabalhador.
.
Na despedida, justamente, o Senhor Presidente disse:
"Desejamos caminhar junto com os trabalhadorc:>". Isso vai ser feito
c rcsultard, •• Deus quiser, na nossa vitória cm 1976.
O Sr. Waldcmar Lustosa deu ciência de que havia pedido ao
Ministro do Trabalho, bem como ao da IndOstria c do Com~rcio, um
abono de emergência de 20%, parn toda a categoria da ârca, a ser
ceicbrada com a CSN c descontado no novo acordo salarial entre os
empregados c a dircção da CSN. Eu aproveito a oportunidade paru
fa~cr um parêntese di~cndo que um abono tamb6m foi pc~ido
recentemente, cm csscmblêla geral realizada no ~cdrcgulho, na c1dg-

de do Rio de Janeiro, pelo sindicato dos metalúrgicos cariocas, que
criou a chamada "Comissão dos Cinco". Lá, o abono foi pedido na
base de 30%. Eu endosso, também, essa solicitação c, embora os
mctalOrgicos de Volta Redonda aceitem os 20%, quero crer que os 30
pedidos pelos cariocas venham cm situação talvez diferente, face a
níveis de remuneração.
Por falar nisso, mais uma vez insisto na tese do - não sei se
seria ~ palavra certa - aviltamento salarial.' Efctivamcntc, o traba·
lhador de Volta Redonda, alguns anos atrás, tinha uma remuneração
razoâvcl; era um orgulho para nós, fluminenses, passar na Cidade do
Aço c presenciar, naquelas excelentes moradas, trabalhadores se
dirigindo à Usina Presidente Vargas nos seus próprios automóveis.
Hoje, o quadro cstâ um pouco diferente. Predomina o número de
bicicletas, ou seja, o padrão salarial ficou muito achatado c jâ não há
aquelas condições que antigamente propiciavam aos trabalhadores
brasileiros a aquisição de tais carros. E era uma época diflcil, a do
carro importado, pois não havia carro nacional.
Isso é um assunto para o qual tenho sempre voltado a minha
aten~ão c que debato dirctamcntc com os operários de Volta Rcdon·
da, não só na sede do Sindicato dos metalúrgicos, como também na
própria Usina. Aliâs, tenho um sistema: não passo dois ou três meses
sem ir à Usina de Volta Redonda. Hã vãrios turnos de trabalho. As
23,30 horas começa a entrada do pessoal que inicia o trabalho a zero
hora, enquanto ..saem aqueles que irão descansar oito horas, para
entrar no turno do dia seguinte. E cu ali fico, conversando,
agradecendo sempre o apoio que recebi daquela gente querida c ami·
ga. Então cu, que talvez seja um dos dois únicos brasileiros que têm o
título de sócio honorârio do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta
Redonda, saio dali com anotações, para depois trazer ao Senado Federal, como repetidas vezes tenho feito, as justas solicitações dessa
gente que tanto trabalha pelo engrandecimento cconõmico do Pais.
Sr. Presidente, jâ que o memorial foi entregue há uma semana c
jâ obtive a neccssâria permissão para divulgar o se~ conteúdo, solici·
to a V. Ex• a fineza de determinar seja esse documento apcnso ao
discurso que estou fazendo no dia de hoje, que vale não só pelo registro da audiência, mas, sobretudo, pelo agradecimento da atenção de
Sua Excelência para com a classe metalúrgica.
Pretendo levar outros dirigentes metalúrgicos ao Presidente da
República. Todos eles jâ sabem que o General Ernesto Gciscl é scnslvcl aos reclamos desta gente que ajuda a construiT o Pais. E termino,
aqui cqm a frase de Sua E~cclência: Vamos caminhar juntos, os
trabalhadores c a ARENA, c, no caso particular, os metalúrgicos,
para que o Brasil seja colocado no lugar que merece c para que não
se confunda, não se ilaqucic a boa fé do operário brasileiro, accnan·
do-se com promessas mirabolantes. O que jâ pôde ser feito constitui
um acervo que vale por um agrao;!ccimcnto à política trabalhista de
Sua Excelência.
Mais uma vez agradecido ao Presidente Gciscl c, no dia primei·
ro de maio, estarei lã, anonimamente, manifestando os meus aplau·
sos, não mais ao Líder Militar, não mais ao Presidente da República
mas no novo Líder dos trabalhadores do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
VASCONCELOS TORRES EM SEU DISCURSO:

Metalúr&lcos pedlrio abono de emeraêncla
Em reunião prevista para as 19 horas, no Pedregulho, a Comis·
silo dos Cinco vai debater com a diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos c outros lideres sindicais que tipo de gestões deverá ela
fazer junto às indústrias, para delas obter um abono de emergência
de 30% avigorar a partir do diu I• de maio.
A dccisilo rc•ultou do última asscmbl~ia do sindicato dos
empregados, sexta-feira. O abono de emergência foi a fórmula
cncontrudn face à alta do custo de vida c às previsões dos índices
altistas dos alimentos c demais componentes das despesas familiares,
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O percentual de 30% pleiteado pelos metalúrgicos deverá ser
compensado - se aceita a reivindicação - no aumento colctivo de
trabalho, a ter lugar somente cm outubro, quando chega ao final do
atunl acordo.
A Comissão dos Cinco foi escolhida pelos empregados, devido
às reclamações surgidas durante os debates da assembléia geral sextafeira. Os trabalhadores fizeram ver nos lideres nilo haver condições
de suportar a corrida altista que estú.aconteccndo, especialmente, no
custo dos alimentos. Além desse aspecto, como o novo acordo cole·
tivo de trabalho, entre patrões e empregados, somente terã lugar em
outubro, í: certo que nesse prazo - fixaram-se os reclamantes - os
salãrios sofrerão uma defasagem, jâ que nas aluais circunstâncias,
por melhores que sejam as intenções do Governo, serâ muito difícil
conter o custo de vida.
OF, 150/76
Volta Redonda, 4 de março de 1976.
Ao Excelentíssimo Senhor
General Ernesto Gcisi:l
MD. Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília- DF
Senhor Presidente:
A Diretorin do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas c de Material Elí:trico de Barra Mansa,
Volta Redonda, Resende c Barra do Pirai c os associados que o
presente subscrevem, neste ato representando a todos os demais
associados e funcionário!. da Companhia Siderúrgica Nacional, por

delegação unânime, outorgaún na Assembléia Geral Extraordinária
que se levou a efeito no dia 22 p.p., conforme Edital de Convocação
c Ata cm anexos, pedem vénia para expor a Vossa Excelência o
assunto abaixo, que se reveste da mais alta significância para os
trabalhadores, como nós, daquela conceituada Empresa:
I- Como é do domínio público, a CSN, com o advento da Lei
n• 5.107 que instituiu em nosso direito o FGTS adotou como norma,
para a aplicação da nova lei a seus empregados, dois critérios:
a} aos empregados que, à época da mencionada Lei, não
tinham alcançada a estabilidade pagou a indcniznção relativa no
tempo de serviço anterior à opção;
b} a empregados optantes, ou ainda niio, com tempo de serviço
bastante para se aposentarem, adotou rescindir os respectivos contratos de trabalho, pagando 60% (sessenta por cento) do valor apurado
a título de indcnização pelo tempo de serviço;
11 - E, assim, procedeu, conseguindo resolver com os primeiros,
o tempo de serviço anteriormente prestado, adaptando-os à
sistemática do novo instituto jurídico.
E, aos segundos, pioneiros na construção c operação da grande
Usina Siderúrgica Nacional que, sem falsa ,modéstia, constitui o
marco da indústria pesada c continua sendo centro irradiador de
cultura tecnológica de aprimoramento dos meios de produção do
aço em que se harmonizam qualidade c quantidade, conseguir
premiar, recompensando-lhes a mocidade aqui deixada como semente da comunidade qucjã lhes começa a suceder cm marco histórico
de grandeza.
111- No entanto, eminente Chefe da Nação, a CSN, a partir do
ano de 1973, no que tinha como norma geral transformou cm norma
de cxccçiio, passando a indenizar o tempo de serviço de poucos c
isolados trabalhadores, tirando da maioria que aguardava idêntico
tratamento dos que se beneficiaram da norma instituída, a esperança
de uma aposentadoria que lhes permitisse, com a tranqUilidade merecida, aguardar na terra que construiu, sua passagem para a vida
eterna;
IV- Acreditamos desnecessário cnfocar, de per si, os problemas sociais que o fato tem ensejado cm nosso meio. Destacamos, por
absoluta justiça, nosso profundo respeito aos eminentes General
Alfredo Américo da Silva c Engenheiro Pllnio Reis de Catanhcdc

Almeida, que têm enviado esforços pura, junto conosco, através do
diálogo, solucionar os problemas que estão aos seus alcances.
Entretanto, nossas preocupações se justificam cm razão do tempo de espera, cuja protelação à solução definitiva constitui riscos
imprevisíveis, porque muitos dos que aguardavam esperançosos a
justa recompensa por tantos anps de labor, foram colhidos pela
morte, causando, obviamente, traumas, constrangimentos c
~precnsões,

V- Não nos move qualquer desejo de lit!gios com a Empresa.
Daí por que, cm Assembléia Geral Extraordinâria, especialmente
para o fim convocada, se decidiu, dentro de clogiávcl clima de respeito às leis c autoridades constituídas, cncàminhar dirctàmcntc a Vossa
Excelência esta reivindicação, considerando ser o governo acionista
majoritário da Cia. Siderúrgica Nacional, através do Tesouro Nacional c SJDERBRÁS, reconhecendo também que o Governo de
V. Ex• tem se caracterizado por marcantes atos de au\oridadc na
promoçiio do bcm-estar do povo, na prâtica na justiça c na valoriza·
ção da pessoa humana.
Finalizando, pedimos licença para inserir neste documento,
como preito de respeito, admiração c fé, às palavras pronunciadas
por V. Ex•, no dia 20 de abril de 1974 c, repetidas recentemente por
ocasião do memorável discurso às classes trabalhadoras de ·Minas
Gerais, quando V, Ex• reafirmou: "O homem é mais importante que
a máquina no processo de desenvolvimento. Homem não í: máquina.
O cérebro é Divino", numa definição transcendental da legitima
procedência do Homem, criado à imagem e à semelhança de Deus.
Também nós, os trabalhadores deste rincão da Terra Fluminense, como os nossos companheiros do grande Estado de Minas
Gerais, hipotecamos a V. Ex• irrcstrita solidariedade c apoio, com o

nosso trabalho construtivo, na preservação da ordem, no cultivo dos
reais valores da Nacionalidade, e estaremos cm uníssono rogando a
Deus pela saúde pessoal de V. Ex• c pelo êxito do atual Governo,
sério c honrado, que ficará como um monumento de Grandeza
Nacional.
Na certeza de que Vossa Excelência, sensibilizado com os motivos que ensejam o presente memorial reivindicatório, determinará c
prestará a colaboração necessária à solução urgente da situação,
firmamo-nos com respeitosas considerações. - Waldenrar Lustoza
Pinto, Presidente - Dcnercy Villela Eiras, Dirotor-Sccrctário José Israel dos Anjos, Diretor-Tcsourciro- Odlr de Oliveira Gom ..
da Costa, Dirctor Social - Ayrton Restier da Silveira, Dirctor de
Patrimônio.
A Comissão:

A ta da Assembléia-Gera/ Extraordinária, realizada no dia
vinte e dois de fevereiro do ano de mil novecentos e setenta e
seis, no Cine Avenida, Volta Redonda, a fim de tratar da
Ordem do Dia: a) Deliberação da Reivindicação a ser encai>ÍI·
nhada à Cia. Siderúrgica Nacional e autoridades competentes,
no sentido de firmar acordo para pagamento pela empresa da
indenizaçào do tempo de serviço correspondente ao período
anterior à opção para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, ou seja, janeiro de /967, para os empregados optantes,
na época estabilizados, a exemplo do que foi feito pela mesma
empresa, aos empregados não estabilizados.
Ãs nove horas c trinta minutos do dia vinte c dois de fevereiro
do ano de mil novecentos c setenta c seis, com a presença de três mil,
seiscentos c setenta c oito associados, calculados pela lotação do
recinto, devendo esclarecer que muitos não assinaram o livro de
presença, no Cinc Avenida, cm Volta Redonda, cm segunda c última
convocaçiio, foi dado inicio à Assembléia-Geral Extraordinária, a
fim de tratar do item acima mencionado, regularmente convocada
por Edital, distribuído na Empresa c onde houvesse associados, c
publicado no Jornal A Voz da Cidade, edição número quinhentos c
setenta c cinco, de dczesscte de fevereiro de mil novecentos c setenta
c seis, pelo Senhor. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
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-119Ind6strins Mctnl6rgicns, Mecânicas c de Material Elétrico de Barra
Mansa, Volta Redonda, Resende c Barra do Pirai, foi solicitado aos
presentes que aguardassem de dez n quinze minutos, para que se
regularizasse o fornecimento de energia clétrica, quando então
seriam iniciados os trabalhos da Assembléia, o que foi prontamente
respondido com uma forte c demorada salva de palmas; decorrendo
este prazo c nilo tendo sido regularizado o fornecimento de energia,
foi providenciado um sistema prccllrio de som, por· bateria, com o
que se instalou n Assembléia, aberto os trabalhos pelo Senhor
Presidente, Waldemar Lustoza Pinto, que convidou os DirctorcsSecretário - Dcncrcy Villcln ·Eiras, Tesoureiro - José IsràcJ dos
Anjos, de Pntrimônio- Ayrton Rcsiier da Silveira, c Social - Odir
de Oliveira Gomes da Costa, para comporem a mesa que presidi rã os
trabalhos; n seguir, pelo Presidente foi solicitado que, de pé, os
associados saudassem o Pavilhão Nacional com salva de palmas,
convidado também, para fazer parte da mesa, o Assessor Jurídico da
Presidência do Sindicato; a seguir, por indicação de um
companheiro, foi cantado de pé, por todos, o Hino Nacional; a
seguir, pelo Doutor Denercy Villcla Eiras, Diretor-Sccrctãrio, deu-se
início à leitura do Edital de Convocação: - "Sindicato dos
Trabalhadores nas Ind6strias Mctal6rgicas, Mecânicas c de Material
Elétrico de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende c Barra do Pirar
~ Edital de Convocação - Assembléia-Geral Extraordinârin. O
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metn16rgi·
cas, Mecânicas e de Material Elétrico de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende e Barra do Pirai, no uso de suas atribuições, de
conformidade com o nrt. 14, letras a e b, convoca todos os associa·
dos da Entidade para uma Asscmbléin·Gcral Extraordinária a
realizar-se no Cine Avenida, em Volta Redonda, no próximo dia 22
de fevereiro, às 9:00 h, em primeira convocação c às 9:30 horas cm
segunda e última convocação, para tratar da seguinte: Ordem do
Dia: a) Dclibcrnçi!o da reivindicação a ser encaminhada n Cia.
Siderúrgica Nacional e autoridades competentes, no sentido de
firmar acordo para pagamento pela Empresa da indenização do tem·
po de serviço correspondente ao período anterior à opção para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, janeiro de 1967,
para os empregados optantes, na época estabilizados, a exemplo do
que foi feito pela mesma Empresa aos empregados não estabilizados.
Volta Redonda, 16 de fevereiro de 1976 (a) Waldemar Lustoza Pinto,
Presidente"; a seguir, foi proposto que se lesse a Ata da Assembléia
anterior, jâ aprovada e assinada, com o que não concordou a
Assembléia; a seguir, pelo companheiro Melgaço, foi proposto que n
Presidência da Assembléia passasse ao companheiro Samuel
Antonio de Paula Reis, o que foi saldado com uma forte salva de
palmas; submetido à votar,ào da Assembléia, esta se manifestou no
sentido de que o companheiro Wnldcmar continuasse na Presidência
da Assembléia; a seguir, pelo companheiro Ely Coutinho, foi
proposto que cada orador dispusesse de cinco minutos para
apresentar o seu pensamento, que foi aprovado pela Assembléia; n se·
guir, foi dada a palavra ao companheiro Almada, que teceu
comentários sobre n força da Assembléia, csclnrcccndo que n idéia
desta Assembléia de hoje nasceu na.Assembléin anterior, dizendo
que as dissenções entre os trabalhadores somente interessa nos outros
c nilo à classe; dizendo, ainda, que todos devem cerrar fileiras em
torno da Diretoria, para resolver os problemas da classe; a seguir,
falou o companheiro Olimpio Gomes de Oliveira, que cm resumo
disse que foi brilhante n idéia das listas, de acordo com os Estatutos,
no sentido de que fosse feita a Assembléia com fins espccffi~os; que
esta lista ioi feita nilo contra quem quer que seja, dirctor ou nilo,
mas, apr.nns, para reivindicar cs direitos dn classe: disse mais que
somente o pntrilo que cumpre o seu dever poderia pressionar os
trabalhadores; indagando da Presidência dn Assembléia quais seriam
os canais competentes pura o envio dn muté:rin hoje decidida, citou
que houve, feitos pela CSN, acordos c que isto abriu precedentes;
que buscado nisto ussinou a lista, e aproveita para agradecer a
Dirctoria :1 convocaçiio e a reulizaçi\o desta Assembléia; que fnrilo
todos, unidos, a defesa do~ interesses da clusso r. nunca a defesa dos

interesses de quem quer que seja; que a vitória no futuro é certa,
porque estão contando todos com ·o presente; a seguir, foi dada n
palavra no Moncyr Pacheco Coelho, que cm resumo disse: - ser a
primeira vez que ocupava o microfone desta Assembléia, requerendo
que se tomasse providência severa neste assunto, porque jâ cstâ
cansado de trabalhar, faltando resolver este item para que possa
requerer esta aposentadoria; disse que no seu caso particular fez uma
carta no Presidente da CSN propondo esse valor como cn'trnda de
uma casa para moradia; que, se recebesse o seu tempo anterior, teria
condições de comprar uma casa particular; a seguir, falou o
companheiro Ely Coutinho, mntrfculn n• 5.354, que cm resumo: que
o Jurisconsulto José, não se recordando o sobrenome, disse cm seu
julgado ·que as empresas são rcsponsâvcis pelo pagamento do tempo
anterior, que, no caso dn CSN esta fez distinções entre os emprega·
dos cstâvcis e não estâvcis; que este problema, encaminhado ao
Presidente Geiscl, este se scnsibiliznrlt c arranjar!\ o meio de ser dada
à CSN o suporte financeiro neccssãrio a isto; a seguir, foi dada a
palavra ao companheiro Samuel Antonio de Paula Reis, que cm
resumo disse: que n prerrogativa cstntutãria prevê que a Presidência
da Assembléia cabe ao Sindicato, nn pessoa de seu Presidente, c se
congratula com o Presidente, esperando que lhe seja dado continuar
com o mesmo entusiasmo com que até aqui veio; disse mais, que aqui
chegou cm mil novecentos e quarenta c um; que muitos dos
companheiros que com ele chegaram, vieram não só apenas atrâs do
mercado de trabalho, mas imbuídos do sentimento cívico para
ajudar a construção deste marco de nosso dcscnvolvimeto, que é a
Usina Presidente Vargas dn Companhia Siderúrgica Nacional; que
está com quase trinta c cinco anos de serviço; que seu exemplo
chegue também ao conhecimento dos mais novos c que o vão suceder
nesta forja da economia brasileira, esperando que ela continue,
ininterruptamente, dia e noite, cm suas ntividadcs; que o próprio
Senhor Presidente Gciscl, em 1974, afirmou que o "homem é mais
importante do que a mâquina no desenvolvimento brasileiro", c o
que foi, cm Minas Gerais, hâ pouco reafirmado, dizendo o eminente
Presidente que o "cérebro é divino, c o homem é o mais importante";
suas palavras foram sempre interrompidas com salva de palmas,
requerendo que o memorial fosse encaminhado dirctamcnte à
Presidência da República, que seria o meio mais rãpido de conseguir
n solução do problema; falou, a seguir, o companheiro Amâncio de
Oliveira, matrícula n• 8.798, que em resumo disse que esperava que o
Senhor Presidente da República reconhecesse, nesta oportunidade, a
nossa luta; que n maioria dos participantes desta Assembléia, como o·
orador, têm mais de trinta anos de serviço, que todos deram o me·
lhor de si mesmo c sua mocidade à CSN c que, com respeito, estilo
pedindo à CSN o seu direito; que eles respeitam n CSN c
conseqUentemente devem ser respeitados e nilo tratados como se
simples agitadores fossem; que a cmoçilo o está dominando, mas
que é mais do que necessârio o cquil!brio na feitura deste pedido;
nparteado pelo companheiro Moacir, que falou antes, disse que nilo
é nccessltrio e não quer citar nomes; a seguir, falou o companheiro
Melgaço, que foi quem lançou n semente desta Assembléia, que foi
saudado com uma salva de palmas, agradecendo a todos c a cada
um, dizendo que todos ouviram o seu apelo, para que se convocasse
esta Assembléia, que, com quase cinco mil assinaturas, terá o seu fim
colimndo, dizendo que convocou esta Assembléia, requerendo antes,
foi-se o seu tempo dilntndo, cm resumo, que ninguém se esqueceu do
acidente da RFF com os trens suburbanos, que fez o próprio
Presidente da República se locomover de Brnsflin para comparecer à
reunião dn Diretorin da Rede Ferroviária Federal; que o Senhor
Presidente, sensibilizado com os tremores de terra da Guatemala,
mandou pura Já medicamentos e alimentos; que ele próprio, em Belo
Horizonte, disse que sua mota é o homem, o que mostra como é
humano, dizendo que é a ele que deve ser dirigido este memorial;
que, estabilizndos anteriores c posteriores j~ receberam o seu tcinpõ
nntcrior, que nilo existe nenhumn forçn contra os trnbalhndorcs,
tendo cm vista o pensmnent<' do Senhor Presidente dn República;
que todos chcgnrilo nté lâ, a Dirctoria c n ComissJo a ser dcsinnada

-1120possa levar o memorial, cujo rascunho~ a seguir lido pelo orador: - a Comissão; falou, pela ordem, o Diretor de Património,
e que tem o seguinte resumo: - "Os associados deste Sindicato, esclarecendo que às treze c trinta horas devem entregar o recinto;
fucionários da CSN e no gozo de seus direitos estatutários, falou cm. seguida o companheiro Francisco Chagas, que em rc:.~umo
discutiram c aprovar~m. unanimemente, o item I (um) do edital, disse que os velhos quadrados de ontem estilo ombreados com o joancxo, que começaram jovens c hoje encanecidos, com mais de trinta ·vem de hoje; que acresce às palavras do Samuel que a luta deve ser
anos de serviço, desejam receber o seu tempo anterior; que do também na luta do tempo anterior a mil novecentos c sessenta c sete;
minério de Minas Gerais c do car~ão de Santa Catarina, aliados ao que fala cm seu nome próprio c não dos demais; c relembra as
trabalho de engenheiros, técnicos c scrvcntuários de todas as · palavras de Castcllo Branco que disse que direito de trabalhador é
categorias, se uniram para fazer grande a CSN; que vêm a presença, direito de famflia c direito de famflia ~intocável; que os seus direitos
de Vossa Excelência requerer lhe sejam dados receber o tempo não silo só seus, mas de seus oito filhos c sua esposa; que, quem
anterior a 1967, quando já eram estabilizados; que os não apoiou nilo teve a orientação devida; que relembra da reunião da
estabilizados receberam da empresa o direito a este tempo; que Associação Comercial com o representante do Banco Nacional da
·mesmo estabilizados, alguns receberam; que queriam deixar Habitação; que a carta requerendo a opção não é verdadeira; que se
registrado o respclio que devotam ao Senhor Plinio Catanhcdc, forem chamados, por nome, matricula c departamento, estariam
dignlssimo presidente da empresa, esclarecendo que não querem ,prontos a optar c que os que optaram hoje não tê~ nem um palmo de .
'litlgio com a empresa, mas a urgência requerida pelo assunto, terra; disse mais, que como dizem, os velhos c quadrados não têm
resolveu a Assembléia se dirigir dirctamcntc a Vossa Excelência, · por que optar; referindo-se ao orador anterior, disse que a
para que a SIDERBRÁS c o Tesouro Nacional, na qualidade de companhia não tem dinheiro, este problema é dela; pelo aparteado,
· acionistas majoritários, dêem solução ao problema, se baseando Dcsio Sampaio, foi dito que devia haver plancjamento; que são cinco
ainda, nos dizeres de Vossa Excelência no dia 20 (vinte) de abril deste mil, aproximadamente, que optaram, que se a companhia não tem
ano, cm Minas Gerais, que o homem é mais importante que a condições de pagar, a todos, na mesma hora não por face ao valor da
máquina, dizendo ainda que Vossa Excelência, Senhor Presidente, é indcnização, quando a perdeu de mão-de-obra; pelo companheiro
credor de toda a cooperação desta classe, cm sua luta nacionalista Melgaço foi dito que no memorial cstâ inserido que tal pagamento só
pela grandeza cconõmica do Brasil; a seguir, disse que a Comissão se dará por ocasião da aposentadoria; finalizando, o companheiro
deveria ser composta por membros desta Assembléia e da Diretoria Ely Coutinho disse que se há uma comissão que juntamente com a
do Sindicato, quando então seria dada a rcdação final ao Memorial, Dirctoria vai ao Presidente da República, para aquela esfera fica
que então seria, dirctamentc, levado ao Excclcntlssimo Senhor Prcsi- transferida a solução do problema do numerãrio; pelo Presidente foi
dente da República; seguiu-se a palàvra do colega Laurentino Julio pedido brevidade, de vez que esta Ata vai ser aprovada, depois de
de Santana; antes de sua fala disse que esta Assembl~ia se deveu à submetida a esta Assembléia, hoje, ainda; a seguir foi proposto pelo
coragem de todos quanto assinaram a Lista de convocação da companheiro Melgaço os nomes da Comissão, que indicados pela
Assembléia; pedia que no memorial fosse incluldo os direitos das mesa, devem ir a Brasllia: - "disse Melgaço que os nomes são
viúvas, daqueles que foram chamados à presença de Deus, deixando· realmente· de sindicalistas c que são: - Dcnário Corrca; Antonio
as aqui, na luta, sem ter conseguido resolver este problema; a seguir, Almada da Silveira, o próprio, Ely Coutinho c José Pereira dos
falou o companheiro João Carlos de Castro, dizendo que o que o · Santos;' a seguir, pelo companheiro Melgaço, foi dito que Denârio
companheiro Melgaço explanou à Assembléia, nada mais hã a Correu cstâ impossibilitado de lá se dirigir, que indicaBo para
esclarecer, dizendo apenas que hoje tem seu último capitulo, esta substituí-lo o Senhor Jo~é de Oliveira Dias, mais Samuel Antonio de
verdadeira novela; agradecendo ainda, aos companheiros da Usina, Paula Reis, pela mesa foi aprovada a Comissão, com apoio da
que assinaram a Lista, dizendo que hã muitos anos que não se realiza Assembléia; a Comissão final ficou assim constitulda: - "Antonio
uma Assembléia como a de hoje, com tantos assistentes, c dentro da Almada da Silveira, José Maria Melgaço, Ely Coutinho, Samuel
lei c da ordem; que indicava como primeiro Membro da Comissão o Antonio de Paula Reis c José Pereira Dias"; pelo companheiro
companheiro Melgaço; falou .a seguir o companheiro Ncimario Samuel foi dito que tem seu tempo absorvido por ocupações todas
Ourique da Cunha, que em resumo disse: - "que perguntou ao funcionais c sâbados c domingos dedica a excrclcios espirituais, na
Senhor Presidente que não se podia dar cunho poiltico à Assembléia; bus.ca de Deus, c de sua família, mas desvanecido, com a indicação,
pelo Senhor Presidente foi dito que não houve nenhum convite a deixa a critério da Assembléia a indicação ou não de seu nome, ou
nenhum polltico para que viesse a esta Asscmbl~ia; que, disse o outro cm substituição, no que foi aparteado com vã rios não apoiado;
orador, que um órgão diário do Rio de Janeiro veiculou diariamente pelo Senhor Presidente da Assembléia c Sindicato foi indicado à
que um determinado deputado havia sido convidado, o que não é Assembléia os nomes dos componentes da Comissão, que neste ato
verdade; que o deputado deve cumprir seu dever na Assembléia c que siio apresentados para deliberação: - "no palanque da presidência:
nós cumpriremos aqui; falou a seguir o companheiro Desio "Samuel Antonio de Paula Reis, José Pereira dos Santos, José de
Bcnevcnuto Sampaio, que se congratulou com a classe pela ordem da Oliveira Di~s. Ely Coutinho, Antonio Almada da Silveira c José
Assembléia, congratulou-se, também, com a mesa, pelo cunho que Maria Melgaço", formada a Comissão, submetidos de um a um à
estâ dando a esta campanha;.dizcndo que se houver necessidades de Assembléia, foram vibrante c unanimemente aplaudidos, com o que
outros apoios, eles saberão onde buscã-los, que a saudação do se deu a aprovação da referida Comissão; pelo Senhor Presidente foi
Pavilhão Nacio·nal c o Hino Nacional, por todos entoado, dilo bom dito que a Diretoria daria todo o seu apoio a esta Comissão, dizendo
a medida da ordem, respeito. e liberdade desta Assembléia; que é a que o Assessor Jurldico da Presidência também acompanharia a
primeira vez que fala, embora tenha assistido a todas as Assembléias, Comissão nesta luta e viagem; a seguir falou o companheiro
que aqui se realizam; que a uni~o faz a força; que a CSN é a parte da Almada, que disse de seu precário estado de saúde, que ainda que
nossa vida, porque deixamos, lã, a nossa mocidade, que todos nós morra nesta viagem morrcrâ tranqUilo, por saber que e~tA
somos companheiros antigos, lutando pela CSN que, infelizmente, defendendo o direito ma'is sngrado, llquido c certo, da nossa clnsse;
algumas mentalidades delegam sous poderes a outros, que a geração que confiava, nilo só na Justiça Divina, como na Justiça dos homens;
novn niio tem como deixar de furtar o seu apoio a esta rcivindicaçilo; a seguir Ely Coutinho disse que se sentia honrado com a designação
que as reivindicaçõe~ desta clnssc nova, mais gabaritada por força de c que lutaria com todas as sut~s forças, dcnodedamcnte, para levar a
seus estudos, tem sempre o apoio dos participantes desta missão a bom termo; falou o companheiro José de Oliv•:irn Dias,
Asscrnbléin; que Ócompanheiro sabe das despcsus com a expansão; que, resumindo, falou: - "que agradecia a confia,~ça depositada c
apa1·teado pelo companheiro Melgaço, pelo mesmo foi dito que esta que tudo furia pnrn dar cumprimento à tarern, snbendo que todos
importancía devidn aos companheiros é uma migalha com rdaçüo à s~o iguais pcrunte us leis do Pais; a seguir falou o companheiro José
cxpansilo; indicou o companheiro José de Oliveira Dias pura integrar Pereirn dos Santos, dizendo que ngradeciu a todos c nos
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-121companheiros de velhas lutas c Assembléias a sua indicação, dizendo
que, embora seja grande a responsabilidade que ora lhe é delegada,
iria tranqüilamente, certo de que todos sairiam felizes dessa diflcil c
ãrdua missão;- a seguir, por Samuel Antonio de Paula Reis, foi dito que já falou anteriormente, nesta Assembléia, muito, c que
somente faria desta postulação de acordo com a CLT, dizendo que
sua reivindicação ali tem seu suporte, conforme juntados de
tribunais regionais c mesmo de Tribunal Superior, no mesmo
fundamento do direito adquirido ao tempo anterior c pedia que
todos permanecessem até a aprovação da Ata; falou cm seguida do
companheiro Melgaço, dizendo que esta Ata deve ser assinada, hoje,
aqui, que ficará assim aprovada, para surtir seus efeitos; que
lamentava que as outras assembléias não tivessem esta assistência
que hoje temos;' que a maior parte dos assistentes de hoje são pessoas
maduras, que nós os maduros devemos nos unir para defender o
nosso direito, não só hoje, como amanhã; que a proposição do
companheiro Waldcmar, indicando um membro do Conselho
Jurfdico do Sindicato, que assim, Jogicamcnté, são dois advogados
que irão a Brasília, Tendo o companheiro Melgaço submetido à
Assembléia a ida com a Comissão a Brasília, do Dirctor-Sccretário,
tendo sido aprovado por unanimidade, com uma salva de palmas; a
seguir foi aprovada unanimemente a Comissão, já que todos de pé:
aplaudiram vibrantemente a Comissão; a seguir, pelo Doutor
Diretor-Secrctário, foi lida a Ata desta Assembléia, na Integra, sendo
que antes disse da RD conseguida, cm que a Cia. Siderúrgica
Nacional, concedente aos cx-Dirctorcs, cm caso de 'falecimento, a
indenização dentro da Lei, esclarecendo, assim, o Dirctor-Sccrctário,
que a mesma RD poderia ser estendida aos demais scrvcntuários da
CSN, pois muitos scrvcntuários faleceram, já após a assinatura do
acordo, c antes da assinatura do respectivo recibo de quitação, e que
as esposas estão cm situação desesperadora. Deseja, sim, que todos
fossem tratados da mesma forma quanto aos companheiros
falecidos; dado, digo, dando a seguir inicio à leitura da Ata, que
submetida à Assembléia foi aprovada unanimemente, pelo Doutor
Dcncrcy foi dito que a transcrição se daria na Integra, com a
corrcção e erros datilográficos, vez que o datilógrafo ainda que bom,
teve que se ater ao que foi dito, com velocidade, pelos oradores;
encerrando, o companheiro Onicio Zambotti fez uma mensagem
encarecendo a urgência do envio do memorial, para que no dia nove
de abril do ano cm curso jã houvesse uma solução; encerrando, o
Presidente da Assembléia disse de sua intenção de trazer o Delegado
Regional do Trabalho c o Presidente da Companhia Siderúrgica
Nacional, quando então todos iriam dirctamcnte ao Presidente da
República; disse ainda que a massa de metalúrgicos presentes lotou
as dependências do Cinc Avenida; que além dos que assinaram no
livro de presença, muitos ainda estão assinando. A seguir, por
Samuel Antonio de Paula Reis, foi dito que seu pronunciamento não
foi individualista, mas em nome de toda a classe; antes da votação
final, o Presidente do Sindicato disse que a lista que convocou a esta
Assembléia, deu ao Sindicato a medida de força c apoio que tem da
classe, esperando que cm todas as Assembléias o comparecimento
seja maciço, como o de hoje; colocada cm votação final, a Ata foi
aprovada unanimemente pela Assembléia, sob vibrante salva de
palmas. Nada mais havendo, digo, nada mais tendo sido relacionado
para tratar, pelo Diretor-Sccrctário, Doutor Dcncrcy Villcla Eiras,
às treze horas c quinze minutos foram encerrados os trabalhos da
presente Assembléia, e cu, (a) Dcnercy Villcla Eiras, DirctorSccrctário, fiz datilografur a presente Ata que vai por mim, demais
diretorcs do Sindicato c a comissão designada assinada. Volta
Redonda, vinte c dois de fevereiro de mil novecentos c setenta seis.Woldcmar Lustoza Pinto, Presidente - Denercy Vlllela Eiras,
Diretor-SccrctArio - Joti Israel dos Anjos, Dirctor-Tcsourciro Ayrton Rcstler da Slhelra, Dirctor-Patrimônio - Odlr de Oliveira
Gomes da Costa, Diretor-Social - JCIR Maria Mclsaço Filho,
Membro dn Comissão- Samuel Antonio do Paula Reis, MembroJos< de Oliveira DI•~. Membro- José Pereira dos Santos, Membro
-· Ely Coutinho, Membro- Antônio Almnda do Silveira, Membro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Evclásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Credibilidade, palavra que tem alta significação na atividadc do
homem cm qualquer sctor. Para consquistã-la, para mantê-la é
ncccssllrio comportamento de honestidade, de lealdade, de
coerência, de resgate dos compromissos assumidos, principalmente
ao homem público.
Nos primeiros dias de outubro do ano passado, várias regiões
do meu Estado, Santa Catarina, foram atingidas por chuvas fortes,
continuas, que provocaram o crescimento dos leitos dos Rios ltajaf
Açu, lguaçu, Uruguai c do Peixe, causando transbordamentos c
inundações que trouxeram prejufzos materiais vastlssimos c a perda
de vidas preciosas.
Só na cidade de Blumcnau, 30 mil pessoas foram desabrigadas,
segundo levantamento feito pela Coordcnadoria dos Serviços
Estaduais Civis. Foi a maior enchente dos últimos anos.
A lavoura, o comércio c a indústria, nessas regiões, sofreram
prejuízos enormes.
Ao ocorrer o fato, a Imprensa, tanto a estadual como a própria
nacional, se ·preocupou c passou a fazer uma narrativa dos
acontecimentos no Estado de Santa Catarina. Os registras, pelos
vcfculos de comunicação, sensibilizaram a· Nação, c o Governo
Federal providenciou a ida de um emissário ao Vale do ltajaf, a
região mais drasticamente atingida pelas cheias.
Lã esteve o Sr. Ministro do Interior, Rangel Reis, que, depois de
sobrevoar as regiões, depois de navegar sobre a cidade inundada de
Blumcnau, disse espontaneamente à Imprensa que a dimensão da
tragédia era superior às informações recebidas pela Presidência da
República c pelo seu Ministério. Prometeu, também, cspon- ·
tancamcntc, que providências imediatas seriam tomadas c que o
Governo Federal, através de seu Ministério, através de outros órgãos
federais, estaria encaminhando alimentação c medicamentos, para os
flagelados, tomaria todas as providências ncccssârias para atenuar o
sofrimento, os prejuízos dos catarincnscs vitimados por aquelas
cheias.
Aquele comportamento do Sr. Ministro do Interior foi exaltado
pelos catarincnscs, inclusive de nossa parte. Registrando o fato,
fizemos a exaltação da presença do Ministro em Santa Catarina- a
prc~cnça de S. Ex• jâ constituiu cst!mulo, apoio moral aos
catarincnscs que sofreram o flagelo das cheias.
Dez dias depois, voltamos a ocupar esta tribuna, tentando
lembrar ao Sr. Ministro Rangel Reis os seus compromissos para com
o Estado de Santa Catarina, particularmente com os flagelados.
Naquela ocasião, fomos interpelados por eminente companheiro pertencente ao Partido governista~ que nos disse que
éramos pessimistas c que, ao contrário, dcvlamos ser um pouco
otimistas, pois que agora, com o Governo Gcisel, as coisas andariam
rapidamente, c, assim como o Governo agiu com rapidez c
acertadamente em relação à tragédia ocorrida cm Pernambuco, faria
o mesmo no tocante a Santa Catarina. Aguardamos. Os meses se
pnssnram, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro.
Estamos cm abril, c até o presente as palavras do Ministro Rangel
Reis nilo foram cumpridas. Inclusive as promessas de auxnio às
Prefeituras Municipais, as mais prejudicadas, não ocorreram até o
momento. Apelou-se, c se esperou o que havia prometido um
representante do Governo federal. Linhas de crédito especial para os
nossos agricultores, para o nosso comércio, para a nossa indastria,
também nilo ocorreram; o pedido de liberação do Fundo de
Garantia para as pessoas atingidas pelas inundações também não foi
atendido. Apenas tivemos cm certas cidades de Santa Catarina,
dentre as dezenas atingidas pelas cheias, a presença do INPS, com
pálido apoio material a algumas fam!lias, principalmente na cidade
de Blumcnau.
Como o tempo decorre c nilo se materializa a promessa
govcrnumcntal, voltamos a esta tribuna, para renovar o nosso
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do Interior, dê na nosso Estado, aos nossos flagelados, às Prefeituras
que foram tilo duramente castigadas por aquelas cheias, os recursos
prometidos.
t: justo, é necessário que o Governo federal dispense a Santa
Catarina o mesmo atendimento dado a Pernambuco, por ocasião das
últimas enchentes ali ocorridas.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex i 'um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço com o
maior prazer o Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nobre Senador
Evelásio Vieira, adianto a V. Ex•, e o faço em termos de compro·
misso, que vou manter contato com o Sr. Ministro Rangel Reis, a
fim de obter esclarecimentos em tomo da cobrança que V. Ex•,
como honrado representante daquele Estado faz nesta tarde. O
Ministro Rangel Reis tem-se destacado pela sua presença constante
no interior do Pais. Não é fácil mantcr•se contato pessoal com o
ilustre Titular do Ministério do Interior em seu Gabinete cm
Brasllia. S. Ex• é um administrador que desenvolve atividadc prcscn·
cial cm todos os cantos e recantos deste Pais. No seu rctrospccto, o
nobre Colega assinalou a presença do Ministro, não uma simples
visita a palácio ou a qualquer outra repartição pública, para ali, de
maneira indircta, obter informações sobre a intensidade e a extensão
da tragédia. O Ministro Rangel Reis- como V. Ex• salientou -,
andou pelas estradas, percorreu os rios, até mesmo as águas que
haviam invadido a cidade de Blumcnau. Esse gesto do Ministro é per·
mancnte. Ainda hoje S. Ex• está no interior da Bahia, na fiscalização
de duas frentes-de-trabalho, procurando resolver problemas desa·
fiantes, ali ocorridos cm virtude da predatória seca que assola aquele
Estado. S. Ex• já esteve no Esplrito Santo. Creio que não deixou de
visitar um Estado sequer, apesar de sua gestão ser apenas de dois
anos. Por outro lado, é o Ministério de maior gigantismo adminis·
trativo, é o Ministério de maior versatilidade de funções c
atribuições, é o Ministério de maior complexidade. O Ministro do ln·
terior está no ápice de uma pirãmidc imensa. Nenhum outro Minis·
ti:rio conta com quantitativo tilo grande de tarefas como o do
Interior. E, para adotar açilo administrativa eficiente, S. Ex• sai do
seu Gabinete c percorre todas as regiões brasileiras. Como V. Ex•
mesmo disse, alguma coisa foi feita; V. Ex• não nega. Ouço dos
representantes de Santa Catarina o que a Administração daquele
Estado tem sido bem auxiliada, através dos recursos que o Governo
federal para lá tem drenado. A finalidade do meu aparte é no sentido
de compreender a legitima posição de V. Ex• Manterei contato com
o Titular da Pasta do Interior e darei a V. Ex• todas as explicações e,
se posslvel, obterei outros subsldios, para poder debater o assunto
com V. Ex• Ainda posso afirmar, neste aparte, que Santa Catarina
te.m sido realmente - segundo me declarou o Governador Kondcr
Reis - Santa Catarina tem sido objcto de atenção permanente da
parte do Governo federal. No que diz respeito às implicações da tra·
gédia ali ocorrida, cm principio de outubro do ano passado, c que
teve como centro o Municlpio de Blumenau, vou procurar - como
já disse- recrutar elementos, a fim de poder prestar a V. Ex• c à
Casa as explicações, os esclarecimentos que a natureza do assunto
realmente exige.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -Sou muito grato
pelo interesse manifestado por V. Ex• cm procurar, em contato
direto com o Ministro Rangel Reis, as razões do atraso do auxilio
prometido para os flagelados catarincnscs, parn as Prefeituras Muni·
cipais atingidas c, também, para o próprio Governo do Estado de
Santa Catarina.
No entanto, nilo poderia deixar de manifestar, aqui, ponto de
vista contrário às informações que V. Ex• recebeu" do Sr.
Govcrnudor de Santa Catarina, que o nosso Estado vem sendo tra·
lado com atcnçilo pelo Governo federal, com a alocaçilo de apreciá·
veis recursos financeiros,

Cabe-me dizer a V. Ex• que estamos aguardando, há muitos
anos, o término da implantação do Porto Pesqueiro. de Laguna;
estamos aguardando, há muitos anos, o rcaparclhamcnto do Porto
de Silo Francisco; estamos aguardando o término da Rodovia BR~282, Lagcs-Fiorianópolis; estamos aguardando a concretização das
promessas de construção da Rodovia Lages-São Joaquim-Lauro
MUller-Tubarão; estamos aguardando os recursos do Governo
federal, para dezenas de Faculdades que funcionam no Estado de
Santa Catarina, c até agora mantidas quase que exclusivamente com
recursos das Prefeituras Municipais c dos alunos; estamos aguar·
dando o restabelecimento do tráfego da Estrada de Ferro Santa
Catarina c a sua ligação ao Tronco Sul, para o escoamento mais
rápido daquilo que se produz no Vale do ltajal, proporcionando,
assim, tarifas menores às matérias-primas ncccssllrias à atividadc
fabril na área do Vale.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• me permite
um outro aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço V. Ex•
numa interrupção da série de reivindicações que Santa Catarina
aguarda do Governo federal.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Falando V. Ex• cm
inundação, não é estranhável que cu procure inundar o seu discurso
com meus apartes, para dizer que V. Ex•, citando aquilo que alega
não ter sido feito, não está negando, por via de conseqUência, que
recursos consideráveis já foram para Santa·Catarina.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Gostaria que
V. Ex• citasse esses recursos.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - 1:: mais da estratégia
oposicionista mencionar aquilo que não foi feito. Muita coisa não foi
feita neste Pais. A estratégia da Oposição é dizer aquilo que não foi
feito, c omitir-se com relação àquilo que foi realizado. Poderia V.
Ex• dar algum esclarecimento à Casa sobre realizações governamentais em Santa Catarina, cm nlvcl estadual c federal?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - O que conheço
muito da parte do Governo federal silo promessas, intenções,
divulgações bombásticas de que pretende fazer isto, pretende fazer
aquilo, que está elaborando tal programa. Mas nada de real, de mate-.
ria), de expressivo c significativo Santa Catarina tem visto,
infelizmente, senão estaríamos a proclamar aqui. Infelizmente o
Estado de Santa Catarina não tem contado com o apoio, de que é
digno c merecedor, da parte do Governo federal. Temos arrecadado
muito para os cofres federais. O nosso Estado é o sexto contribuinte,
Ao receber a retribuição, a contrapartida, não é o Esplrito Santo, é o
Sergipe do Sul.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com prazer
o nobre representante pelo Estado de Sergipe.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Inclusive, vou aproveitar o
moto de que Santa Catarina é o Sergipe do Sul. O nobre Senador do
Partido governista cobra de V. Ex•, agora, as realizações
governamentais, inclusive dando a entender que alguma coisa foi
feita. Ora, cm todo o crescimento, inclusive geográfico c histórico,
tem que se fazer alguma coisa. Nilo estamos cobrando que o
Governo transforme este Pais, porque o imposslvcl, num país de
todas as obras realizadas, e, sim, estamos cobrando promessas
reiteradamente repetidas. Para dar um exemplo muito próprio c
muito perto, aponto Sergipe. Desde que os Governos revolucionários tomaram posse, temos tido a promessa de realização do maior
sonho de Sergipe: a retirada do subsolo - que recebe, mui
apropriadamente, o nome de jazidas, porque - parece - jazem
eternamente- das nossas riquezas minerais. Quase que mcnsalmen·
te, essa promessa i: reiterada pelo Governo. Antes de concretizadas,
acontecem fatos absolutamente fora de propósito. Por exemplo,
quem se deu ao trabalho de ler a edição de domingo do Jornal do
Brasil viu um verdadeiro libelo contra o grupo que recebeu a
concessão do Governo revolucionário para q~c faça a redenção dos
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de apelos c de discursos para que o Governo resolva este problema.
Nilo estamos, portanto, cobrando que o Governo transforme
Estados cm Estados ideais, mas o simples cumprimento de
promessas.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - O Estado de
Santa Catarina cstã nesta mesma linha.
Sr. Presidente c Srs. Senadores; cxll(amcntc pelo fato de o Sr.
Ministro do Interior ter estado cm Santa Catarina, c ali feito aquelas
promessas, c, interpretando o sentimento, as aspirações das áreas
atingidas, é que aqui estamos para fazer a cobrança, para registrar
nosso lembrete, c para dizer que o não-cumprimento dessas pro·
mossas implica cm dcsgatc do Governo federal. Significa mais: o pró·
prio desprestígio da Aliança Renovadora Nacional. Em
conseqUência, nas áreas do Vale do Jtajaf,. do Planalto Norte·
Catarincnsc, do Vale do Rio do Peixe, do Alto-Uruguai, onde
ocorreram essas cheias, c on.dc esse povo continua sofrendo, a dcrro·
ta da ARENA poderá ampliar-se. E como não desejamos ganhar
dentro dessas circunstâncias, é que estamos ~qui tentando colaborar
não só com o Governo, mas com a própria Aliança Renovadora
Nacional.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Então, agradeço seu
interesse de ternuras c intcrnuras pela ARENA; c digo que laranja na
beira da estrada ou está podre ou tem marimbando ...." (Risos.)
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Este, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o registro que Unhamos a fazer nesta
tarde. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo a

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
incorporo aos Anais da Casa recentes publicações de dois homens
públicos da melhor qualidade. Refiro-me ao artigo do Professor
Barbosa Lima Sobrinho, antigo Governador do Estado de
Pernambuco, Deputado Federal, Presidente do Instituto do Açúcar c
do Álcool, Membro da Academia Brasileira de Letras, anticandidato
à Vice Presidência da República, cm memorável campanha cm 1973,
e divulgado no Jornal do Brasil do último domingo, e que tem o
1eguintc título: Verba Volant.
Sr. Presidente, o segundo artigo que incorporo aos Anais do
Senado Federal é também de um homem do maior quilate, atual
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, o Sr. Pedro
Dantas, ou seja, o Sr. Prudente de Moracs Neto, nome dos mais
respeitados neste Pais, pelas suas atitudes democráticas. O seu
artigo, publicado no O Estado de S. Paulo, de hoje, é uma
contribuição valiosa para o estudo, amanhil, dos dias incertos que
atualmente vivemos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!).
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NELSON
CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
VERBA VOLANT
Barbosa Lima Sobrinho

Atos de punição, à margem de discursos pronunciados
por parlamentares, despertam, num velho cético com uma
longa experiência da vida, a interrogação se nilo se estarã
dundo demusiada significação a palavras pronunciadas cm
discursos de praça pública ou no recinto de nossas casas
legislativas. Os latinos já diziam que verba vo/ant. As palavras
realmente voam, perdem-se no ar, apagam-se na memória
dos homens. Até mesmo porque, se valessem de alguma
coisa, como se poderia compreender a vitóriu de Getúlio
Vargus, no pleito de 1951, quando teve que vencer o mar de
crlticus, e uté mesmo de insultos, que incendiara tantos
jornuis e tiveru, nu tribunu das Casus do Congresso, os seus

intérpretes mais vigorosos? E talvez que tenha sido eleito,
menos pelos votos dos amigos, que por força da campanha
dos adversários.
Atribui-se a Montczuma, o Visconde de Jcquitinhonha,
o costume de escrever contra ele mesmo verrinas, que razia
publicar nos "A Pedidos" do Jomal do Comércio, pois que
receava mais o 1ilêncio do que os ataques que o alvejassem.
Fico a imaginar se, diante de críticas mais veementes, que ele
mesmo houvesse redigido ou inspirado, se não pensaria na
renúncia do mandato, como punição de excessos de sua
linguagem.
Que restam, realmente, das palavras pronunciadas em
comícios políticos? Nada mais do que uma vaga recordação,
em geral deturpada, com a colaboração do veiculo que a
transmite, A memória humana não consegue ter a fidelidade
dos gravadores da política. E se há algum perigo, é que as
palavras possam coincidir com a opinião do auditório que as
aplaudiu. Se não há coincidência, também não há perigo. E,
se há coincidência, seria necessário levar também a punição
aos que a aplaudiram. Não seria mais interessante, c mais
útil, promover outro comício para demonstrar a sem razão
ou a inverdade das críticas produzidas no mesmo local, pelos
oradores anteriores? Vencer pelas idéias c pelos argumentos
é, pelo menos, mais perdurável do que vencer pela força.
Não me venham dizer que as palavras pronunciadas nas
tribunas parlamentareS têm mais eficácia do que as prodUZI•
das cm praça pública, O plenário das Casas
legislativas, em Brasília, costuma ficar vazio. Não raro se tem
a impressão de que se está pregando num deserto, E quantos
recebem ou lêem o Diário do Congresso? Tanto mais quando,
a partir de 1968, se me não equivoco, passou a atuar uma
censura das Mesas das duas Casas do Congresso, com o rigor
de quem deseja evitar riscos para as próprias instituições. De
certa forma, o te•to que acaba saindo publicado envolve não
apenas a responsabilidade dos oradores, como a da Mesa que
o liberou. E mesmo essas palavras publicadas, que é que, na
verdade, podem valer? Qual o efeito que podem ter? Quais os
perigos que podem acarretar? Se são verdadeiras, podem
valer muito, não pelas sílabas de que se compõem, mas pela
substância das verdades que contenham. E se não são
verdadeiras, morrem de inanição, sob o peso do desprezo
geral.
Se me permitissem a comparação, diria que as palavras
de acusação acabam valendo como essas imagens gravadas
num filme sensível, antes de submetidas ao processo da
revelação. A própria água se incumbe de desfazê-las, nas pias
em que silo tratadas, se não são eliminados os sais que as
destroem. Todo o perigo passa a depender da eficácia da
operação, que fiu as imagens latentes. E fico a meditar se as
punições e o destaque atribuído à fotografia não acabam
substituindo aquelas operações de fixação, de que depende a
própria sobrevivência da imagem, que de outro modo
terminaria despercebida c talvez até mesmo ignorada.
E ainda não me parece tudo. Mais importante é
considerar que o mandato legislativo tem a substância de
uma representação. Todos que chegam às Casas do
Congresso estilo ali representando um grupo de eleitores, que
os escolheram, para falar cm seu nome. Nilo hã voto que nilo
signifique afinidade entre o eleito e o votante. Pelas
necessidades do exercício dos mandatos, eleitos e votantes
continuam aproximados c entendidos, no decurso da própria
legislatura. Se vier a acontecer que a veemência dos discursos
corresponda ao ponto de vista dos próprios eleitores, a
punição sofrida pelo representante como que extrapola, para
atingir, se não todo o seu eleitorado, pelo menos o que esteja
dr. acordo com u sua linguagem c os seus pronunciamentos.
O que fuz da punição, senão uma urmu de dois gumes, pelo
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como os votantes que o escolheram, concorrendo para a
impopularidade do Governo na hora cm que tanto se esforça
pura conquistar eleitores.
Confesso que já fui autoridade c que tive que arcar com
uma oposição numerosa e até mesmo exacerbada, por força
dos antecedentes, que haviam envolvido a apresentação de
meu nome. Tinha, contra mim, a im'prcnsa de m·aior
circulação no Estado c os jornalistas de mais prestígio, por
força da irradiação dos jornais cm que escreviam. Até livros
foram publicados contra mim. Mas eu nem mesmo lia os artigos que me atacavam, escritos sem qualquer preocupação
critica c muito menos construtiva. Contentava-me em
desmentir os ataques com os atos que ia praticando.
Mobilizei a meu favor a realidade, com o testemunho dos
fatos de todos os dias. Confiava no tempo, sem me preocupar
com as represálias que podia promover. E o resultado acabou
me dando razão. Nos últimos dias de Governo pude recordar
a exemplos dos abissínios, que atiravam pedras no sol
poente, vendo, em torno de mim tantas pessoas, algumas delas antigos adversários, preocupados em jogar nores, no triénio que terminava. E atê me parecia que os apodos, as invecti·
vas, as descomposturas imoderadas, como que se haviam
transformado cm palavras generosas, que brotavam do coração, num espetáculo que me comovia, E recebi o maior pri:mio que poderia conquistar, andando livremente, sem guarda
pessoal, pelas ruas e municípios do Estado.
Qu~ havia acontecido com as palavras ásperas dos
primeiros dias? O que me parecia uma demonstração de que
sempre valem pouco, se não correspondem aos atos c
resultados que vão aparecendo, quando se faz aliança com o
tempo. Mas para que assim aconteça, há que recebê-las como
atitudes normais do processo politico e tarefas quase
obrigatórias de uma Oposição, que zele pelos seus deveres e
os saiba cumprir com dignidade e sobranceria. O que nilo
consigo entender i: que a crítica aos Governos venha a
classificar-se como contestação do regime. Por acaso a
Oposição, que combate o Governo nos Estados Unidos,
estará contestando o regime que ali vigora há quase dois
séculos e que responde pelo extraordinârio progresso daquela
nação?
A respeito das cassações

Pedro Dantas
A norma institucional que faculta ao Presidente da
República expedir atos de cassação de mandatos legislativos
é um exemplo típico de untilei. Não é preciso, portanto, que o
cidadão se solidarize com as palavras ou atitudes do cassado,
pura perceber que aqueles atos são praticados ao arrepio da
essência das instituições republicanas e democráticas,
Não se trata de uma questão de justiça ou injustiça,
.eqUidade ou iniqUidade da aplicação da pena - pois
evidentemente u cassação i: uma pena. Poderia, até, ser
merecida num caso ou noutro: já foi indicado, em certo caso,
o fundamento de corrupção que sensibiliza a consciência
pública, O problema, porém, não é esse, não é o de fazer
justiça, O problema é institucional, é do equiHbrio dos
poderes, essencial à vida republicana.
Todas as precauções e providências foram tomadas,
entre nós, desde 1889, no sentido de assegurar o equillbrio
dos poderes. 1:: verdade que, ao êxito de uma solução teórica
plenamente satisfatória não correspondeu nu prúticu
cquillbrio equivalente. O Poder Executivo revelou-se
invariavelmente dotado de maior peso espccllico do que os
outros, no jogo institucional. A Balança pendeu sempre pura
seu lado em todos os confrontos e embates. Sabe-se que foi
essa a grande muzclu da I• República.

Fulminnda verbalmente pelo incomparável paladino das
liberdades e da correçào do regime, que foi Rui Barbosa, a
predomináncia do executivo era a bete nolre de toda a opi·
niilo nacional independente. Em rcação contra essa deformação do regime, levantou-se cm armas, por mais de uma vez, a
juventude militar, muito contrária aos governos, mais fiel c
devotada ao regime.
Quais o destino que só alcançasse a vitória de envolta
com um elenco de compromissos políticos que, pelas voltas
que o mundo dâ, acabaria por nos lançar cm pleno Estudo
Novo - uma antítese das aspirações gerais. Os tempos, no
entanto, estavam mais para urubu que para colibri, como se
diz cm boa linguagem. E oito anos se passaram, antes que
pudéssemos restaurar a república cm termos de normalidade
politica.
Não durou muito a nova experiência. A imprevidência,
a leviandade, talvez um excesso de confiança impuseram-nos
u recidiva que se sabe, com suas seqUelas.
Tudo que poderia ter sido evitado, mas preferimos quer dizer, preferiram os que podiam decidir -deixar como
estava, para ver como ficaria. Ficou cxatamentc como era de
prever. E a nossa vaca teria afundado definitivamente no
brejo, sem a tomada de consciência que foi o 31 de março.
A Revolução, porém, mostrou-se extremamente
cerimoniosa, pretendendo disfarçar ao máximo sua
condiÇ":io. Optou-se pela manutenção das instituições - o
que, na primeira hora, era um erro. Entretanto, como a
realidade das situações revolucionárias não pode ser encober·
ta pelo mandto das fantasias, a Revolução reservou-se a
faculdade das cassações de mandato, praticadas ad hominem,
como tiro ao alvo - o que era um erro ainda mais grave,
porque importava em submeter o Congresso ao arhítrio do
Executivo - solução evidentemente mais perturbadora do
funcionamento das instituições do que o próprio fechamento
puro e si moles,
Esta medida drãstica tem u vantagem de não comprometer o prestigio do Congresso como instituição. Quando
ressurgisse - e já deveria ter ressurgido - caso tivesse sido
fechado - ressurgiria incólume, com a autoridade e
independência intactas, como um verdadeiro poder do
Estado, o mais próximo de encarnar, havendo partidos
autênticos, a opinião e o sentimento do povo, que rcoresenta.
Us riscos a evitar, a Revolução os teria afastado por uma
legislação adequada, necessária c suficiente para
incompatibilizar com os cargos e mandatos representativos
os infiéis ao regime. E a sanção das infidelidades dos que
conseguissem camunar-se para ostentar compatibilidades
impossíveis poderia também ser estatu!da. Nunca, porém,
nos termos da norma vigente que implica c impõe a
contradição da subordinação de um poder soberano a outro,
do qual todos os seus mandatos dependem.
Mesmo que o Execullvo não abuse, a condição de
dependência, em si mesma, é a negação do regime - de um
regime que não abandonamos, nem devemos ou queremos
abandonar.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a palavra ao nobre' Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncio o seguin'" discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. Por três ~czes ocupamos a tribuna do Senado Federal, para exigir uma defimçilo do Governo em face da localizaçilo e implantação
da Usina Siderúrgica de Ttiourilo, no nosso Estudo. Pura exigir, Sr.
Prcsidente,j~ que os sócios estrangeiros do Governo Brasileiro, notadum ente os Japoneses, que têm interesses vultosos em jogo com os
africanos do sul, nu construção da grande sidcrórgica de Saldanha
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medidas necessárias, removendo. todas as dificuldades, empecilhos c
nbatises pura que se positivasse essa uniiio de forças, no sentido da
construção da Usina dcTubnrilo.
E: injusto, Sr. Presidente, que o nosso Pais, tilo rico de minério
de ferro, não seja uma poténda siderúrgica. Já que q plano do Governo é que o nosso Pais, que vem acompanhando o ritmo de dcscn·
volvimcnto da siderurgia mundial, nilo sinta um espaçamento muito
grande na produçilo das grandes siderúrgicas para o ano de 1980.
Sr. Presidente, cm 1873 o mundo atingiu o primeiro milhão de toneladas de aço c, oitenta anos depois, o Brasil atingiu o primeiro mi·
lhão de toneladas de aço, Dentro de quatro. anos, o mundo espera
jogar nas plataformas das suas siderúrgicas o primeiro bilhão de
toneladas de aço c o Brasil conta, também, produzir cm 1980, as pri·
moiras 20 milhões de toneladas de aço,
Sr. Presidente, a pouca estimação, a demora, as dificuldades nessas ncgociaçiles trouxeram para o nosso Estado uma perplexidade c
uma ansiedade muito grande. E: que, Sr. Presidente, como disse,
estilo os japoneses vinculados a negociações também similares com a
África do Sul c a Austrália, sendo que este último projeto é de maior
interesse para a siderurgia japonesa do que o· nosso, colocado do
outro lado, diametralmente oposto, da terra. Trouxeram essas negociações uma demora justificada. Mas, Sr. Presidente, hoje esteve presente à Comissão de Minas Energia do Senado, por convocação do
Senhor Presidente daquela Comissão, o Sr. General Alfredo Américo da Silva, Presidente da SIDERBRÃS, que fez uma palestra
cujos termos, claros, insofismãvcis, meridianos, espancaram quaisquer dúvidas a respeito de Tubarão. O atraso da implantação dessa
usina nos traz grandes prcjulzos, mas, graças a Deus, ainda podemos
contar com o inicio da sua ,construção, como disse o General, para
principias de 1977, porque os estudos de viabilidade ainda estilo sendo concluldos.
Em II de março, foi assinado o Protocolo de intenções entre: a
SIDERBRÃS, com 51% do capital; a FINSIDER, italiana, com
24,5% do capital c a Kawasaki, japonesa; com 24,5% do capital. Isto
quer dize:, Sr. Presidente, que o capitill nacional será integrado: 40%
dele pela SIDERBRÃS c 10% pela Companhia Vale do Rio Doce.
Declarou o Sr. General Presidente da SIDERBRÁS, respondendo /is perguntas por mim feitas, que, infelizmente, ni!o tem o capital
necessário para iniciar aquelas obras, jâ que nilo hã dotação orçamentâri~ c nem o Governo colocou no plano de incentivo à Siderurgia Nacional, o dinheiro necessário para aquela implantação, porque
só socorreu três empresas estatais, a Siderúrgica Nacional, a
USIMINAS c a COSIPA, Silo empresas que, no segundo estâgio de
desenvolvimento produzirão respectivamente: Siderúrgica Nacional,
2 c meio milhões de toneladas, quando concluldo o seu segundo estágio; a USI.MINAS, 2 milhões e 400 mil toneladas, quando concluldo
o seu segundo estágio e a COSIPA, 2 milhões e 300 mil toneladas. A
Usina de Tubarão, no meu Estado, produzir;\, de inicio, 3 milhões de
toneladas, e está previsto com o desenvolvimento do segundo estágio, 16 meses depois de iniciada a sua atividade, para 6 milhões de
toneladas, quando serâ, de falo, a usina de mais significativo porte
da siderurgia brasileira.
Sr. Presidente, respondeu-nos, então, o Sr. Presidente da
SIDERBRÃS, primeiro: não temos o dinheiro necessário; pura o
uno, veremos com que capital poderemos dar inicio 11 implantação
da usina. Segundo - respondendo também, a perguntas por nós feitas - que a sua localização está estabelecida cm Tubarão c não co·
mo alguns politicas capixabas pretendem, deslocando-a para a foz
do rio Doce, pura Regência. Esse deslocamento, Sr. Presidente, é o
que criticamos nos nossos discursos de outubro e novembro do ano
passado, deslocamento este que ocasionaria - disse o Sr. Gencrnl
Presidente da SIDERBRÃS- um novo reexnme dos estudos de pré·
viabilidade, outros estudos geológicos de terreno, de água, outros
estudos do sistcmu viário, de transporte, de escoamento da usina, e,
aprovcitnndo essa demora, os japoneses c os italianos abnndonnriam
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a construcilo da Usina Siderúrgica de Tubarão c o Brasil perderia a
oportunidade, então, de ter esta grande geradora de divisas para
nossa economia c para a nossa balanÇa de pagamentos. Portanto,
resolveu que a localização da Usina scrtl em Tubarão, nos arredores
de Vitória, sem a poluição que ameaça aquela Capital. Disse S. Elt1
que convocaria os técnicos nacionais para examinarem, agora, a
composição do ar daquela Capital e aquele ar nilo seria aumentado
de mais coislssima nenhuma, porque a Usina vai ser dotada de
sistemas antipoluentes que garantirão o mesmo ar que se respira na
nossa Capital. A terceira resposta é que, nilo tendo ainda, no sistema
viário nacional, prioridade para a rctificaçilo da Estrada de Ferro
Vitória-Santo Eduardo, no Estado do Rio, para escoamento dos
produtos daquela Usina, isso vai ocasionar atraso na construção
daquela Usina Siderúrgica. Exatamente aquilo que nós ciframos
aqui, na ocasião dos nossos dois discursos. Portanto, Sr. Presidente,
a localização, a falta de dinheiro, porque o dinheiro do Governo foi
para três usinas estatais, a falta de prioridades no escoamento dos
produtos da usina através do. sistema ferroviârio, lançando-os nos
grandes centros consumidores do Rio c de Silo Paulo. Isso tudo pode
·trazer atraso na construção da usina.
Declarou mais S. Ex• se o manganés do Espirita Santo ni!o
corresponder também aos estudos c às antllises que estilo sendo fci·
tas, esta Usina será atrasada por tempo indeterminado c, com isso,
os sócios estrangeiros, que estilo atrtls de uma prorogaÇão que lhes
pode tirar a oportunidade de participar dessa usina, esse atraso lhes
dará a oportunidade de fugirem, ambos, do compromisso financeiro
de edificarem conosco a grande Usina de Tubarão.
Sr. Presidente, lc1o, rapidamente, alguns trechos da palestra
feita pelo Sr. General Alfredo Américo dii.Silva, que comprovam,
como comprovou, cm linguagem clara, sem subtcfúrgios, essas
verdades que comunicco com alegria, como capixaba, pois, naquela
oportunidade em que critiquei a demora do Governo, era exatamen·
te porque qualquer demora nos seria fatalmente prejudicial, jll que os
japoneses c os italianos querem associar-se a nós· nilo pelos nossos
belos olhos, mas pela necessidade que têm dos tarugos de aço,
porque estão construindo usinas complementares para fazer face às
suas necessidades,
Sr. Presidente, diz o Sr. General:
No dia 10 de março último, hã pouco menos de um mês,
os representantes da Kawasaki c da Finsider manifestaram
sua concordância com as condições do empreendimento.
Assim, sob os olhares atentos do mundo siderúrgico,
ainda no corrénte ano serão iniciadas as obras da Usina.
S. Ex•, depois de responder as perguntas, desfez esta primeira
afirmativa, pois somente para o ano terilo inicio as. obras de implan·
tação da Usina de Tubarão.
Prossegue:
Em linhas gerais, eis o que serll o projeto Tubarão:
A Usina, a se instalar nas proximidades da capital
esplrito·santense, terá uma capacidade de 3 milhões de
toneladas/ano de aço liquido na primeira etapa, rcpre·
sentando um investimento de 2,2 bilhões de dólares. A
Companhia Siderúrgica de Tubarão, que vai construi-la e
operá-la, terá um capital em cruzeiros equivalente
dimensionado em USS 500 milhões. A SIDERBRÃS c a Cia.
Vale do Rio Doce, com 41% c 10% deste total, respectivamente, deterão o controle acionário do empreendimento. Os
grupos Finsider e Kawasaki subscreverão o restante, cm
partes iguais.
Da produçiio de sem i-acabados de aço (placas) na futura
usina, 40% destinam-se ao mercado doméstico c outros 40% 11
exportaçilo. Os restantes 20% tanto poderão reforçar a oferta
interna se assim o exigir o merendo brasileiro, ou serem
vendidos no exterior.
A Usina começará a operar 36 meses após o inicio das
obras, com uma capncidade instalada de 3 Mt/uno. 24 meses
mais tarde, elevará esta capacidade pnru 6 Mt/nno.
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Como é uma usina voltada parcialmente para a exportaçilo, sua localizaçilo no litoral vai requerer um porto coni
capacidade para movimcr.tar anualmente 10 milhões de
toneladas, entre recebimento de carvão c carregamento de
placas. O porto, localizado no trecho conhecido como Praia
Mole, representará um investimento de 240 milhões de
dólares a ser coberto com recursos próprios da
PORTOBRÁS c da SIDERBRÁS c com financiamentos.
Suas instalai;õcs estilo projctndas para receber navios de aié"·
120.000 toneladas com 20 metros de profundidade no canal
de acesso c 17 metros no caís. No porto haverá também um
terminal petroleiro.
Essa situação, Sr. Presidente, fará com que a SIDERBRÁS com a Companhia Siderúrgica de Tubrão - possa manter cm torno
de 80 ccnts de dólares por tonelada, o transporte do produto. Uma
verdadeira conquista, sobretudo quando se sabe que o custo médio
brasileiro de transporte de aço para o porto, oscila entre lO c 12 dó la·
res a tonelada. Lá o transporte, da Usina ao porto, vai ficar por 80
cents a tonelada.
Tubarão começará por um nlvcl de produção que
nenhuma outra usina brasileira alcançou até agora. Este é um
aspecto que importa destacar, pois o aumento de escala
normalmente traz mudança de tecnologia. A Usina vai
operar um Alto-Forno de 9.600 l/dia de capacidade. Para
que se possa fazer idéia do que isto representa, basta lembrar
que i: uma capacidade superior cm 50% ao do Alto-Forno n•
3 de Volta Redonda, a se inaugurar no próximo dia I• de
Maio.
A localização foi decidida após meticulosa avaliação de
alternativas. Mesmo depois de os técnicos da SIDERBRÁS,
cm conjunto com os técnicos da Kawasakí c da Fínsidcr,
haverem chegado à conclusão de que Praia Mole seria o local
mais apropriado para o porto, a SIDERBRÁS solicitou ao
Senhor Ministro da Indústria e do Comércio que consultasse
os Senhores Ministros dos Transportes, a quem está subordinado o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegá·
veis, e agora também a PORTO BRÁS, e o de Minas c Ener·
gia, que jurisdiciona a Companhia Vale do Rio Doce, sobre
esta localização.
,
Os estudos de viabilidade cfctuados pela Companhia
Vale do Rio Doce referendaram as conclusões dos técnicos
da SIDERBRÁS, Kawasakí c Finsidcr, de que Praia Mole
era o local mais apropriado, conforme registra expediente do
Senhor Ministro de Minas c Energia ao seu colega da lndús·
tria c do Comércio, de fevereiro do ano passado.
A Usina vai gerar cm sua primeira etapa, 4.600 cmprc·
gos dirctos. Adotando·sc a rclaçilo I,8 de empregos não·
industriais para cada emprego industrial, que é a média brasí·
!eira, teremos 8.280 pessoas cm empregos não-industriais. Na
segunda etapa, serão criados mais 1.900 empregos dirctos c
3.420 indiretos, envolvendo com as respectivas famllias uma
comunidade de cerca de 60.000 pessoas.
O número de moradias é estimado cm 3.067 para
famllias dependentes da Usina c 5.520 para os não
dependentes.
Nilo nos escapa, a nós da SIDERBRÁS, que se criou cm
certos sctorcs conscrvacionístas uma visão apocalíptica das
conseqUências poluentes da implantação da usina no Pia·
nalto de Carapina. Chegou-se mesmo a cunhar uma frase de
que os habitantes de Vitória vilo sentir saudades da poluição
provocada pelas atuais atividadcs da Companhia Vale do
Rio Doce.
Pois aproveito a oportunidade deste depoimento no
Senado Federal, onde nilo cubem afirmações irresponsáveis,
pura declarar enfaticamente que a Usina de Tubarilo nilo
dará motivos para tão insólita saudade. A nossa certeza de

que faremos cm Cara pi nu uma siderurgia limpa é tão absolu·
tu que vamos pedir à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)
que meça os atuais índices de poluição ambiental cm Vitória
c redondezas, para compará-los, depois, com os da Usina cm
operação. Ficará comprovado que não seremos nós que
vamos agravar os problemas do meio ambiente da capital
csplrito·santcnse.
Assim, Sr. Presidente, silo as palavras que quero que a Taquigra'
Jiu registre, como parte integrante desta minha comunicação, exala·
mente, do tópico du Usina do Tubarão, cm que o Sr. Presidente da
SIDERBRÁS, hoje, marcando uma data, para nós capixabas, alta·
mente significativa, registrou que no dia onze foi assinado o termo de
acordo entre os três sócios: a S!DERBRÁS, a Kawasakí japonesa c a
Finsider italiana, para inicio de construçilo, no começo de 1977, da
nossa esperada Usina de Tubarão, que vai abrir, pa.ra o nosso
Espírito Santo, perspectivas amplissímas, um estado mdustríal c
que vai gerar divisas para a balança de pagamento do nosso Pais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU
CARDOSO, EM SEU DISCURSO:

O Projeto Tubarão
O primeiro e até agora o único dos projetas
internacionais de grande porte a se viabilizar, o que lhe
confere, por isso, importância especial no mundo
siderúrgico, Tubarão cxpreíme com grande confiança que
existe no exterior em relação ao Brasil.
A decisão dos associados estrangeiros de levarem avante
o empreendimento, a despeito das dificuldades cm que se
debate a indústria do uço, no mundo ocidental c Japão, vem
confirmar que o Brasil adquiriu status internacional
siderúrgico, em que conta muito a existência de mercado
interno real e potencial, infra-estrutura econômica
razoavelmente desenvolvida e milo·de·obra ágil. O
constrangimento da modéstia não nos impede de dizer que a
adoção de uma politica siderúrgica consistente, dcsempe·
nhou importante papel no curso das negociações e influiu na
decisão.
Duraram mais de dois anos estas negociações, prazo que
não é demasiado, se considerarmos a situação internacional c
as implicações de um empreendimento trinacional, cm que o
Estado Brasileiro é acíonista majoritário. No dia lO de março
último, há pouco menos de um mês, os representantes da
Kawasaki e da Finsídcr manifestaram sua concordância com.
as condições do empreendimento. Assim, sob os olhares
atentos do mundo siderúrgico, ainda no corrente ano serão
iniciadas as obras da Usina.
Em linhas gerais, eis o que será o projeto Tubarão:
A Usina, a se instalar nas proximidades da capital
csplrito-santensc, terá uma capacidade de 3 milhões de
toneladas/ano de aço liquido na primeira etapa,
representando um investimento de 2,2 bilhões de dólares. A
Companhia Siderúrgica de Tubarão, que vai construi-lu c
operá-la, terá um capital cm cruzeiros. equivalente
dimensionado cm USS 500 milhões. A SIDERBRÁS c a Cia.
Vale do Rio Doce, com 41% c 10% deste total, rcspcctivamcn·
te, dcterilo o controle acíonário do empreendimento, Os grupos Finsídcr c Kawasakí subscreverão o restante, cm partes
iguais.
Ou produçüo de sem i-acabados de uço (placas) da futura
usina, 40% destinam-se ao mercado doméstico c outros 40% à
cxportnçilo. Os restantes 20% tanto :podcrilo reforçar a oferta
interna, se assim o exigir o mercado brasileiro, ou serem
vendidos no exterior.
A Usina comcçarú a operar 36 meses após o inicio das
obras, com uma capacidade instalada de 3 Mtjano. 24 meses
mais tarde, elevará esta capacidade pura 6 Mtfano.

..
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Como é uma usina· voltada parcialmente pura a expor·
tação, suo localização no litoral vai requerer um porto com
capacidade poro movimentar anualmente 10 milhões de
toneladas, entre recebimento de carvão e carregamento de
.placas. O porto, localizado no trecho conhecido como Praia
Mole, representará um investimento de 240 milhões de
dólares, o ser coberto com recursos próprios da
PORTOBRÃS e do SIDERBRÃS e com financiamentos.
Suas instalações estão projetadas para receber navios de até
120.000 tdw, com 20 metros de profundidade no canal de
acesso e 17 metros no cais. No porto haverá também um
terminal petroleiro.
_
Ao me referir ao critério do localização geográfica das
novas usinas, enfatizei a importância de um balanço
equilibrado dos transportes. Devo esclarecer a Vossos
Excelências que um dos pontos mais impgrtantcs, que
definiram a viabilidade do projeto Tubarão, foi precisamente
o custo do transporte dos semi-acabados da usina até o
porto. Mantê-lo em torno de 80 cents de dólar por tonelada
·foi uma conquista, sobretudo quando se sabe que o custo
médio brasileiro de transporte de aço para o porto oscila
··entre 10 e 12 dólares a tonelada, E com este acréscimo no
preço, o aço de Tubarão dificilmente alcançaria
competitividade internacional. Por aí poderão os Senhores
Senadores avaliar quão importante é o acoplamento do porto
com a Usina de Tubarão.
Outro aspecto que gostaria de realçar nesta explanação.
é·que a Usina de Tubarão constituirá uma verdadeira fábrica
dedivisasparaoBrasil.
.....
·-·
.
Como informei antes, 40% de sua produção, ou seja, I
milhão e 200 mil toneladas de scmi-acabados serão exportados cm partes iguais para a Kawasaki e Finsider. Esta CJ(·
portação renderá anualmente para o Brasil 100 milhões de
dólares, líquidos. A parcelo que será reservado ao mercado
interno representa cm economia de divisas, também
líquidos, outros I22 milhões de dólares. E os 20% opcionais
representarão mais 50 milhões de dólares, seja sob a forma de
ingresso de divisas ou poupança nas importações, conforme
o destino que lhes for dado. . _ . .
.
Portanto, com sua produção de aço, Tubarão cobrirá
todos - e insisto no pronome todos - os dispêndios em
moeda estrangeira que fará, inclusive importação de carvão,
amortização de capital, juros, etc, gerando para o País uma
receita anual de USS 272.milhões de dólares. Lembro que ao
exportarmos aço, ao invé:s de matérias-primas, para um mercado cativo durante 18 anos, estamos també:m exportando
produtos que jamais figurariam na nossa parte de comé:rcio
exterior, como calcário, silica, fluorita, etc., sem falar no
importante valor agregado da mão-de-obra brasileira.
Outro ângulo que merece ser sublinhado é: o da
transferência de tecnologia, um dos princípios básicos que a
S!DERBRÃS sustenta,
Tubarão começará por um nível de produção que
nenhuma outra usina brasileira alcançou até agora, Este é um
aspecto que importa destacar, pois o aumento de escala
normalmente traz mudança de tecnologia. A Usina vai
operar um Alto-Forno de 9.600 tfdia de capacidade. Para
que se possa fazer idéia do que isto rcprc~enta, basta lembrar
que é uma capacidade superior cm 50% ao do Alto-Forno n•
3 de Volta Redonda, a se inaugurar no próximo dia I• de
maio. E este Alto-Forno alinha-se entre os doze maiores do
mundo. Isto· significa o refinamento de tecnologia
operacional altamente benéfico para os nossos engenheiros e
técnicos que passarão a lidar com tecnologia de ponta nu
fabricuçiio do aço, até agora pouco conhecida entre nós.
O Alto·F~rno vai trabalhar com elevudu percentagem de
sinter, que como os senhores sabem, é uma aglomeração de

finos de minério e de carvão. O coke rate médio, que exprime
a quantidade de coque consumida por tonelada de ferro gusa,
será da ordem de 400 a 420 kg, com complementação de
injeção de óleo·, Numa época de crise energética, este baixo
Indico de coque é importante na estratégia energética do País,
'além de ter óbvia repercussão económica, uma vez que o
carvão representa aproximadamente 30% na estrutura de
custos de uma tonelada de aço.
Um segundo Alto-Forno, com idênticas características,
está previsto para o segundo estágio da Usina de Tubarão.
A aciaria será a oxigénio, com dois conversores, com
280 t de capacidade cada.
A laminação será dotada de um laminador de placas, no
primeiro estágio. Para o segundo estágio, prevê-se a introdução do processo de corrida continua.
A localização da usina na área de Carapina louva-se cm
uma série de razões, Destacam-se a existência na região de
razoável infra-estrutura de transportes e o fato de ser aquele
trecho do litoral espírito-santcnsc o que melhores condições
oferece para a construção de um porto com as caracterlsticas
requeridas para as necessidades da Usina. Atividadc
económica que depende fundamentalmente do transporte e,
seja para suprimento ou escoamento da produção, o sistema
:de transportes sempre representa uma economia externa da
maior expressão para uma empresa de aço.
.
A localização foi decidida após meticulosa av•liação de
alternativas. Mesmo depois de os técnicos da SIDERBR ÁS,
cm conjunto com os técnicos da Kawasaki c da Finsider,
haverem chegado à conclusão de que Praia Mole seria o local
mais apropriado para o porto, a SIDERBRÃS solicitou ao
Senhor Ministro da Indústria c do Comércio que consultasse
os Senhores Ministros dos Transportes, a quem está
subordinado o Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, c agora também a PORTO BRÁS, e o das Minas
e Energia, quejurisdiciona a Companhia Vale do Rio Doce,
sobre esta localização.
Os estudos de viabilidade efetuados pela Companhia
Vale do Rio Doce referendaram as conclusões dos técnicos
·da SIDERBRÃS, Kawasaki e Finsider, de que Praia Mole
era o local mais apropriado, conforme registra expediente do
Senhor Ministro das Minas c Energia ao seu colega da
Indústria e do Comércio, de fevereiro do ano passado.
Louvado nos mesmos estudos, o DNPVN conferiu priorida·
de à construção de um porto público na região,
Até agora, realcei a importância internacional do
empreendimento e suas repercussões cm escala nacional.
Abordarei, cm seguida, as projeções do empreendimento
sobre a região, com os seus beneficias c custos sociais.
A Usina vai gerar cm sua primeira etapa, 4.600 emprc·
gos dirctos. Adotando-se a relação I,8 de empregos nãoindustriais para cada emprego industrial, que é a média
brasiicira, teremos 8.280 pessoas em empregos não-.
!OOustriuis. Na segunda etapa, serão criados mais I.900
empregos dirctos e 3.420 indirctos, envolvendo com as
respectivas famílias urna comunidade de cerca de 60.000
pessoas.
O número de moradias é estimado om 3.067 para
famílias dependentes da Usina e 5.520 para os nilo dependentes, Estilo previstos também alojamentos para empregados
solteiros. O Sistema Financeiro da Habitação, será
mobilizado puru finuncciar este núcleo que vai surgir à
sombru du Usina. Huverá nu (ma um hospital com disponibilidude mínima de 200 leitos no primeiro estásio c mais 100
leitos no segundo. As necessidades no cumpo da educação
foram tumbém exuustivnmcnte prospectados, paru definição
de profissionais de nível superior. Serão rescrvadns fireus ver-

-128·dcs na base de 16m' por habitante, 30% dos quais destinados
~parques públicos c 70% a campos de esporte c cscoÍas:
Dimensionaram-se os reclamos de infra-estrutura como
água, energia elétrica, sistema viário, de transportes c
comunicações, rede de esgotos e-águas pluviais e os de super·
·estrutura como saúde, educaçiio e moradia, já referidos,
.como também os de cultura. Quanto aos transportes, por
exemplo, o núcleo residencial da usina .será Jocaiizado de
'modo a evilar problemas de trAfego, com vias de cscoaménio
•rápido ao local de trabalho. A distância entre moradia c o
1ocal de trabalho nilo deverá exigir tempo de viagens superior
:a. 30 minutos.
Em toda esta tarefa preparatória para criar co.ndiçõcs de
.bem·e.<tar para a população economicamente ativa c seus
dependentes, a SIDERBRÁS tem recebido integral apoio do
Governo do Estado do Esplrito Santo c de organismos esta·
duais como o BANDES, a CESAN c a ESCELSA, além de
apoio no plano federal do BNDE, Companhia Vale do Rio
Doce, PETROBRÁS c FURNAS.
No plano económico, não menores serão os efeitos
·positivos do advento da Usina de Tubarão. O faturamcnto
na primeira etapa deverá ascender a 16 milhões de cruzei·
.ros(dia, com a cnnscqUcnti: geração de receitas públicas.
Mas o impacto económico de uma usina siderúrgica não
se verifica no momento cm que ela começa a operar. Começa
muito antes, quando se inicia a construção, pelas solicitações
,que faz ao mercado e pelos salários que paga ao pessoal da
obra. Emprestando-lhes maior projcçilo, cerca de 200 indústrias já estão plancjando instalar-se na região da Grande Vitó·
ria iniciando o conhecido efeito multiplicador que uma usina
de aço exerce.
1

A Usina de Tubarão vai ampliar substancialmente,
,portanto, o que os sociólogos c economistas chamam de
"base económica" da região, c que compreende as mercadorias, serviços c capitais que serão gerados ali, mas consumidos c pagos com receitas geradas fora dali somados com as
.mercadorias, serviços c capitais produzidos, consumidos c

Reconheço que pessoas não familiarizadas com a cvolu·
çilo da tecnologia antipolucnte possam ficar rccciosas das
conseqUências da implantação da Usina nas cercanias de
Vitória. Ocorre-lhes à lembrança, naturi!lmcnte, a imagem
,de centros siderúrgicos cnfumnçudos c lúgubres, que no
.passado caracterizavam as tlrcas industrializadas dos pulses
desenvolvidos. Mas a rculiaadc é inteiramente outra, hoje cm
dia. Existe um arsenal de recursos tecnológicos que reduz a
poluição a grau ínfimo. A questão agora não é técnica, mas
cconômica, Consiste em optar por investimentos no controle
da poluição c preservar o meio ambiente ou deixar de fazê-lo,
.para apresentar mais lucros no balanço, ainda que à custa da
degradação ambiental. A SIDERBRÁS fez a opção que se
espera de uma empresa consciente .
Nas negociações com os associados estrangeiros, houve
rigor especial nus exigências de controle da poluiçilo.
Entendemos que eram exigências necessárias não porque
Tubarão iria ficar próximo de um centro urbano, mas pelo
fato de que onde se instala uma usina siderúrgica, mesmo cm
lugares afastados, logo surge cm volta um núcleo popula~
cional, que se

dcnsi~ca

com o tempo. Volta Redonda é um

exemplo típico, E este núcleo deve merecer cuidados e protcção de uma empresa que tenha responsabilidade social, não
importa seja pequena ou grande.
Por uma questão de justiça, devo ressaltar que encontra·
mos ampla compreensão da parte dos associados italianos e
japoneses. O projeto Tubarão incorpora equipamentos
modernos c muito caros, sem qualquer inOuência na produção, mas que desempenharão um papel fundamental no
controle da poluição ambiental.
Quando se visita usinas como a de Mizushima, da
Kawasaki, ou Oita, da Nippon Steel, cercados por densos
núcleos populacionais, chega a ser surpreendente a quase
total ausência de vestígios de poluição. E ambas silo usinas de
12 milhões de t/ano.

Não nos escapa, a nós da SIDERBRÁS, que se criou em
certos sctores conservacionistas uma visão apocalíptica das
conseqUências poluentes da implantação da usina no
l'lanalto de Carapina. Chegou-se mesmo a cunhar uma frase
de que os habitantes de Vitória vilo sentir saudades da poluição provocada pelas atuais atividades da Companhia Vale do
Rio Doce.

A Usina de Tubarão vai ser um exemplo internacional
de siderurgia limpa, pois seus índices de poluição se situarão
abaixo daqueles impostos pela legislação japonesa que é
considerada a mais rigorosa do mundo.
A poluição atmosférica de origem sidcrargica caracteriza-se pelo lançamento de poeiras e fumos.
Precipitadores eletrostáticos, colctorcs c depuradores de
viu seca e úmida, além de filtros são instrumentos que combatem com alto grau de eficácia, a contaminação atmosférica c
serão instalados em todos os equipamentos da Usina que
potencialmente sejam fontes poluidoras.
A poluição hfdrica resulta do grande volume de água
que uma usina requer, para operar. Tubarão consumirá cerca
de 650.000 m> de âgua por dia. Mais de 90% desse total serão
de água do mar, que será devolvida como eOuente sem qual·
quer tipo de contaminação c apenas com uma elcvaçilo de I a
2 graus sobre a temperatura de captação. A âgua doce
passará por um tratamento bioquímico antes de ser esgotada.

Pois aproveito a oportunidade deste depoimento no
Scnndo Federal, onde não cabem alirmaçõcs irrcspunsavc1s,
para declarar enfaticamente que a Usina de Tubarão não
durA motivos para tilo insólita saudade. A nossa certeza de
que faremos cm Carupinu uma siderurgia limpa é tilo
absoluta que vamos pedir à Secretaria do Meio Ambiente
(SEMA) que meça os aluais índices de poluição ambiental
cm Vitória c redondezas, para comparti-los, depois, com os
da Usina em operaçilo. Ficnrâ comprovado que nilo seremos
nós que vamos agravar os problemas do meio ambiento da
capital espfrito-suntensc,

A propósito da água do mar c apenas a titulo ilustrativo,
lembro que existe entre as empresas pesqueiras, notadamcntc
do Japão, uma concorrida disputa para obter concessão de
pesca nas águas fronteiras às usinas, pois a ligeira elevação da
temperatura torna-as incomparavelmente mais piscosas.
Quanto à poluição sonora, que se caracteriza por ruídos
do tipo continuo ou ocasionais, ficarão todos ·muito abaixo
dos limites estabelecidos pelo Internacional StandarJ
Orguni?.ation- ISO, da UNESCO.
'J SR. I'R"SIJ)ENTE (Wilson Gonçalves)- Nilo há ma1s ota·
dores inscritos.

:pag~s com

os recursos gerados inter!Jamcmc.

Evidentemente que um crescimento desta natureza tem
custos sociais, sejam os relativos à sobrecarRa na demanda de
serviços de infra c de superestrutura, ou os que se relacionam com qualidade de vida da população. Quanto aos
primeiros, já me reportei às providências cm curso. Vou
abordar agora, na parte final de meu depoimento, a questão
.da poluição, que sei ser motivo de especial interesse de parte
dos Senhores Senadores,
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Convoco os Srs, Senadores para a sessão extraot'dinária a realizar-se às 18 horas c 30 minutos, neste plenário, com a se(IUinte

ORDEM DO DIA
-I-

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 26, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer n• 99, de 1976), que autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a alienar à Empresa PLANTAR - Plancjamcnto,
Técnica c Administração de Reflorestamento, área de 61,000 ha
(sessenta c um mil hectares) de terras públicas, tendo
PARECERES, sob n•s 100 c lO I, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciopalidadc c juridicidadc; c
'
-de Agricultura, favorável.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• li, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 58, dc,l976), que autoriza a Prefeitura Municipal de

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Estã encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às I 7 horas e /0 minutos.)

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 10, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 56, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Mococa (SP), a realizar operação de crédito no valor de
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 57, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc.

,,
.I
I
i

Mira Estrela (SP) a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ I.000.000,00 ( um milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 59, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc,
-3-

3411 Sessão da 211 Sessão Legislativa da s~ Legislatura,
em 6 de abril de 1976 ·
fExtra!lrdinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Às 18 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- José Este·
ves - José Lindoso - Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc José Sarney - Fausto Castclo·Branco - Hclvídio Nunes Petrônio Portclla- Mauro Benevides- Virgílio Távora- Wilson
Gonçalves - Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire Domício Gondim- Ruy Carneiro- Marcos Freire:.... Paulo Gucr·
ra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotõnio Vilela Augusto Frunco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico
Rezcnde- João Calmon - Amarai Peixoto - Roberto Saturnino
- Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco Magalhães Pinto- Franco Montara- Orestes Quércia- Benedi·
to Ferreira- Lázaro Barboza- llalívio Coelho- Mendes Canalc
- Saldanha Dcrzi - Accioly Filho - Leite Chaves- Manos Leão
- Evclásio Vieira- Ola ir Becker- Daniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número
regimenltll, declaro aberta a sessão.

Não há Expediente a ser lido.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado,
A matéria vai 11 Comissito de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•
li, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 58, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Mira Estrela (SP), a realizar opera·
ção de cri:dito no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 59, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e

juridicidude.
Em discussüo o projeto.
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votução.
Os Srs. Senadores que o aprov:tm queiram permanecer senta·
dos, (Pausa,)

Passa-seu

ORDEM DO DIA

Aprovado.
A m:ttéria vai ii Comissão de Redução.

Irem 1:

O SR. PRESIDENTE (Mugalhiles Pinto) -Item 3:
Discussi!o, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
lO, de 1976 (apresentado pela Comis.ílo de Econom'ia como
conclusiio de seu Parecer n• 56, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Macaca (SP), a realizar operação de
crédito no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzei·
ros), tendo
PARECER, sob n• 57, de 1976,da Comissüo:
- de Constituição c Jastlcu, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussiio o projeto.
Nilo havendo quem queira discuti-lo, dccluro·a encerrada.
Em votação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçilo n•
26, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social
como conclusilo de seu Parecer n• 99,. de 1976), que autoriza
o Governo do Estudo de Minas Gerais a alienar à empresa
PLANTAR - Planejamento, Técnica e Administração de
ReOorestamento, úrea de 61.000 ha (sessentu e um mil hec·
tares) de terras públicas, tendo
PARECERES, sob n•s 100 e 101, de 1976, das Comis·
siles:
- de Constltulçiio c Justlçtt, pelu constitucionalidude e
juridicidude; e
-de Agricultura, fuvordvel.
Em discussilo o projeto.
Nilo havendo quem quciru discuti-lo, dccluro-u cnccrruda.
Em votação.

-131Os Srs. Senudores que o uprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matériu vai il Comissão de Redução.
O SR. I'RESIDENTE (Mugulhücs Pinto)- Esgotada u matéria
du pauta da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, reduções finais dos Projetes de Resolução n•s 10,
li c 26, de 1976, aprovados na Ordem do Diu du presente scssüo c
que, nos termos do purúgrufo único do urt. 355 do Regimento lnter·
no, se nüo houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. I•·Secre·
tário. (Pausu.)
Süo lidas as seguintes
PARECER N• 159, DE 1976
Comissiio de Redaçiio
Reduçiio Final do Proj~to de Resoluçiio n• 10, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta a reduçüo final do Projeto de Resolução
n' 10, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mococu, Es·
tudo de São Paulo, a realizar operaçüo de crédito no valor de
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
Sala das Comissões, em 6 de abril de 1976. - Dunton Jobim,
Presidente- Orestes Quércia, Relator- Mendes Canale- Renuto
Franco.
ANEXO AO PARECER No 159, DE 1976
Rcdaçiio final do Projeto de Resoluçiio n' 10, de 1976.
Faço suber que o Senudo Federul uprovou, nos termos do urt.
42, inciso VI, da Constituição, e cu,
·
, Presidente,
promulgou seguinte

~

I
I
I
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RESOLUÇÃO No

, DE 1976

Autoriza a Prefeitura Municipul de Mococa, Estudo de
S:'iu Paulo, a rcnli;mr operação de crédito no vulor de
CrS 2.0011.111111,110 (dois milhões de cruzeiros).
O Senado Federul resolve:
Art. I• B u Prefeituru Municipal de Mococu, Estudo de Silo
Paulo, autorizudu u elevar, temporuriumente, o parâmetro fixudo
pelo Item III do urt. 2• du Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor
de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) com a Caixa Econõmica do Estado de Silo Paulo S/ A, destinada a financiar serviços
de pavimentação usfilltica a serem executados em vias e logradouros
públicos daquela çidadc.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor nu data de sua publica·
çiio.
I'ARECER N• 1611, DE 1976
Comissão de Redação
Reduç1io final do l'rojeto de Resoluçüo no li, de 1976,
l!elatur: Senudur Orestes Quércla
A Comissilo apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resoluçilo
n' li, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipul de Mira Estreltt
(SJ>), u rculilar opcruçilo de crédito no valor de Cr$ 1.000.000,00
(ummilhào de cruzeiros).
Sala dus Comissões, cm 6 de abril de 1976. - Dantun Joblm,
Presidente- Orfsles Quérclu, Relutar- Mendes Cnnnle- Rennto
Frunco,

ANEXO AO PARECER N• 160, DE 1976
l!edaçüo final do Projeto de Resoluçüo n' 11, de1976.
Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituiçüo, e eu,
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte
, DE 1976
RESOLUÇÃO No
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mira Estrela, Estado
de Siio Paulo, a realizar operaçiio de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (um milhiin de cruzeiros).
O Senudo Federal resolve:
Art. I• B a Prefeitura Municipal de Mira Estrela, Estudo de
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os purümetros nxa·
dos pelos itens I, 11 e III do urt. 2• da Resolução no 62, de 1975, do Se·
nado Federal, u fim de que possa realizar uma operação de Crédito
no vulor de CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) com a Caixa
Económica do Estudo de São Paulo S/ A, destinada u financiar servi·
ços de pavimentação usfúltica cm vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor nu data de sua publi·
caçào.
I'ARECER N• 161, DE 1976
Comissão de Redaçiio
Rcduçiio r.nal do Projeto de Resoluçiio n' 26, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércia
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resoluçüo
n• 26, de 1976, que uutoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
ulienar à empresa PLANTAR- Plunejamento, Tócnica e Adminis·
trução de Reflorestamentos, área de 61.000 ha (sessenta e um mil
hectares) de terras públicas.
Sala dus Comissões, em 6 de abril de 1976. - Danton Jobim,
Presidente- Orestes Quércia, Relator- Mendes Canale- Renato
Franco.
ANEXO AO PARECF.R N• 161, DE 1976
Redução final do Projeto de Resoluçiio n• 26, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
1:71, parágrafo único da Constituição, e eu,
, Presiden·
te, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Autoriza o Governo do Estudo de Minas Gerais a alienar à
empresa PI.ANTAR - Plunejamento, Técnica e Administra·
çiiu de Reflorestamentos- área de 61.000 ha (sessenta e um
mil hectares) de terras públicas.
O Senado Federal resolve:
Art. i' B o Governo do Estado de Minas G~ruis autorizado u
alienar à empresu PLANTAR Ltda - Planejumento, Tí:cnicu c
Administração de Reflorestamentos, com sede em Belo Horizonte,
naquele Estado, ao preço. mínimo de CrS 30,00 (trinta cruzeiros) o
hectare, áreas de terras devolutas, de propriedade do Estudo de
Minus Gerais, de utí: 61.000 hu (sessenta c um mil hectares), situadas
nos municípios de ltucumbiru c:. Botumirim, naquele Estudo, onde
serão implantados projetas de reflorestamento.
Art. 2• A opcruçilo de alienação u que se refere o urtigo unte·
rior, obedecerá as condições, limites, áreas, medidas e demarcações u
serem estabelecidas pelos órgilos técnicos do Governo do Estudo de
Minas Gcruis, respeitados os direitos de terceiros e o interesse públi·
co porventura manifesto, e, ainda, us disposições contidas nus Leis
Estaduais n•s 6,637, de 2 de outubro de 1975,6.177, de 14 de nevem·
brade 1973 c4.278,dc21 dcnovcmbrodel966.
Art. 3• Esta ·rcsoluçilo entra cm vigor nu dutu de sua publicaçilo.
O SR, I'I!ESIIJENTE (Magalhilcs Pinto)- As reduções linuis
lidas vilo ii publicuçilo.

-132Sobre u mesa, requerimentos que serão iidos polo Sr. I''·
Secretário,

São lidos c aprovados os seguintes requerimentos:
I!EQUERIMENTO N•88, OE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão' e votação, da redu·
ção linal do Projeto de Resolução n• IO, de 1976.
Sala das Sessões, cm 6 de abril de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO Nv 89,1)E 1976
Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicuçiio, para imediata discussão e votação, da redução final
do Projeto de Resoluçiio n• li, de 1976.
Sul a das Sessões, cm 6 de abril de I?16.- Ruy Santos.

dor Lázaro Burboza, que "estabelece limite il remuneraçi\o dos
administradores das empresas púhlicus e sociedades de economia
mista", c 28 de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, que "veda uos
empregados ou dirigentes de entidades da administração federal
indiretu u percepção de retribuição mensal superior ao valor da
rcmuneruçuo mensullixuda pura o Presidente da República".

-2Votuçuo, em turno único, do Requerimento n• 47, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando u transcrição. nos Anuis
do Senado Fedem!. do Discurso do General Augusto de Oliveira,
pronunciado por ocasião das solenidades da sua posse nu Presidên·
ciu da IMBEL- Indústria de Material Bélico do Exército. e publica·
do no Jornal do flrusil, cm 24 de março de 1976.

I!Et}t 'EIU\1 E\TO .\I' 911, OE 197h
Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
sa de publicação, para imediata discussão e votação. du reduçiio final
do Projeto de Resoluçiio n• 26, de 1976.
Sala das Sessões, cm 6 de abril de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magulhiics Pinto) - De acordo com a
dcliberaçilo do Plcnilrio, passa-se à imediata discussiio c votaçilo das
reduções linuis, anteriormente lidas.
Em discussiio a redaçiio final do Projeto de Resoluçiio n• lO, de
1976.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra,
encerrarei a discussiio. (Pausa.)
Est{a énccrrudu.
Em votaçiio.
Os Srs. Scnudorcs ·que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A mut(!ria vui ia promulgação,
O SR. f'I!ESII>ENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se it aprecia·
çilo da redaçiio final do Projeto de Resoluçiio n• li, de 1976.
Em discussiio a redaçiio li na!.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Est(t encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada,
A mut~riu vai à promulgação.
O SR. f'RESlllf:NTE (Mugalhàcs Pinto)- Passa-se, ugor<t, it
apreciação da rcdaçiio linal do Projeto de Rcsoluçüo n• 26, de 1976.
Em discussão a redução li na!. (Pausa.)
Não havendo quem queiru discuti-lu, declaro-u encerrada.
Em votuçào.
Os Srs. Sc:nudon:s qu(! a uprovum queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
t\

mut~riu

vui Íl promulgnçào,

O SI!. l'l!ESIIJENTE (Magalhilcs Pinto)- Nada mais huvcn·
do a lntlur, vou cnccrrur u presente sessão, dcsignundo puru u ordinú·
riu de amunhà 01 seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votuçàu, cm turno llllico,·tlo Requerimento n'~ 44, de 1976. do
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tcnhnm tramitação em
conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s JH. de 1976, do Sr. Sena·

-'3-

Votuçiio, em turno único, do Requerimento n• 55, de 1976, do
Sr. Senador Leite Chuvcs, solicitando a transcriçüo, nos Anuis do
Senado Federal, da Conferência Proferida no Itumaruty pelo Minis·
tro Djuci Falcão, Presidente do Supremo Tribunal Federal, cm
comemoração ao Diu Internacional pura u Eliminação da
Discriminação Racial, instit'uido pela Organização das Nações
Unidas.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Citmaru n• 5·.
de 1975 (n' 1.581-B/73, na Cusu de origem), que institui laudo de
uvaliaçilo nu aquisição de moradia com nnunciumcnto do Banco Nu·
cional da Habitação, tendo
PARECERES, sob n''s 38 u 41, de 1976, das Comissões:
- tl~o• Economia- IY Pronunciamento, solicitando audiência do
BNH: 2• Pronunciamento: (ouvindo o Banco Nacional da Habita·
~,!à o), favor(Jvcl nos termos do substitutivo que upn:scntu:
- do Constituiçíio c .Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Substitutivo da Comissiio de Economia; e
- de Finnnçns, fnvorúvcl uo substitutivo du ComissUo de
Economia.

-5Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçiio n' 14. de
1976 (uprcs~:ntudo pclu Comissão de ConstituiçUo e Ju~tiçu. como
conclusuo de seu Purcccr n• 64, de 1976), que suspendeu execução do
urt. 54,§ 1•, h; da Lei n• 7,730, de 30 de outubro de 1973, do Estudo
de Goiús, declarado inconstitucional por decisiio do Supremo
Tribunal Fedem!, de 6 de agosto de 1975.
-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Proj~:to de Lei do Senudo n9
06, de 1975, do Sr. Scmtdor Gcruldo Mesquita. que dispõe sobro o
dcpósiw bundrio dos uu.'<ilios c trunsfcrêncíus c.Ju Uniiio nos
cstuhclccimcntos oliciuis de crédito, tendo
l't\RECERES, sob n~"s 7, ~c 9, de 1976, das Comis.ões:
- d1.• Cum.titui~·aiu l' .Justli;u, pclu CunstitucionuliUuUc c
Juri.dicidudc;
- d1.• Ecunnmiu. favorí1vcl; c
- d1.• Flnnn~·us, J'uvonlvcl.

O SI!. I'I!ESIIlE:-ITE (Mugulhiics Pinto) - Estú cnccrruuu n
SI!SSllo,
( Lt'I'ClllttJ·,H'

eh 18 horas t• 5~ mimi/o,\',)

35• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 7 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira - José
Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque- José Sarney F:IUslo Castelo-Branco - Helvldio Nunes - Petrõnio Portella Mauro Bencvides - Agcoor Maria - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra - Lourival Baptista- Heitor Dias - Ruy Santos- Dir·
ccu Cardoso- Eurico Rczcnde- João Calmon- Amaral Peixoto
- Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Danton Jobim Nelson Carneiro - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco
Montara- Orestes Quércia- Saldanha Derzi - Accioly FilhoLeite Chaves- Mattos Leão- Evelúsio Vieira- Lenoir VargasDaniel Kri~ger e Tarso Outra.

I'
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I
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores, Havendo número
regimentul, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Sccretário vai proceder à leitura do Expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N• 50/76 (n• 074/76, na origem), de 5 do corrente, referente à
aprovação dos Decretos-leis n•s 1.422, 1.424 e 1.425, de 1975, do Pro·
jeto de Lei o• II, de !975-CN, e da escolha dos Senhores João Luiz
Areias Netto, Rodolpho Godoy de Souza Duntas, Carlos Fernando
Leckie Lobo e Carlos dos Suntos Verns, para exercerem cargos que
cspccificu,

PARECERES
PARECER N• 162, de 1976
Da Comlssilo de Constituição e Justiça, sobre o Oficio
SM/129, de 17.03-75, do Presidente do Senado Federal sobre
u questüo de ordem levantada pelo Senador Dirceu Cardoso na
sessiio de 5 de março de 1975.
Relator: Senudor Heitor Dias

I\
'I

No dia I• de fevereiro do corrente uno, data da I• Sessuo Legis·
lativa Ordinítria da 8• Legislatura, o ilustre e recém-empossado Se·
nadar Dirceu Cardoso levantou uma questilo de ordem, em cuja jus·
tificutiva, urguiu c pretendia provur que 11 eru nulo o jurument~ que
vinhtl de ser prestado pelo Sentido dt1 Repúblict1 porque feito dinnte
de duas leis: uma, u Constituição, que nUa truta do cuso, eu outra, o
Regimento que ni1o trtll t1 outorgtl, nua truz t1 promulgt1çuo que é o
ato declurtltório dt1 Mesu",

E, adiante:
"Este i: um Regimento irrito, um Regimento sem autenticação,·
um Regimento sem validade"- (Cf. Diário do Conaresso de 2-02·75,
pags. 0031 /32).
.
Decidindo a questio de ordem o nobre Senador Antonio Carlos
Kondcr Reis, que presidia a Sessão, depois de, muito intcligentemen·
te, advertir o eminente Senador que a sua queslio sobre a nulidade
do Regimento Interno fora levantada com base no mesmo Regímen·
to, fez sentir que o ilustre Senador tinha em mãos "uma consoli·
dação de nossa lei interna, uma forma que permitisse a consultá
rúpidu pelos Senhores Senadores", c, por lim, enfatizou que a nossa
lei interna foi promulgada pelo Presidente da Casa, rallio por que
não podia considerú·la nula, nem, do mesmo modo c, com igual
sentido, aos atas que, com base nela, foram praticados (Cf. DCN
púgs. 0032/33).
O nobre Senador Dirceu Cardoso não se deu, porém, por con·
vencido. Assim é que, na Sessão do dia 5 do mês de março, voltou
S. Ex• à carga com a mão pesada nas mesmas teclas, c o iaciocinio
preso il mesma argumentação.
Atendendo à solicitação formulada pelo argOente, decidiu o ilus·
Ire Presidente da Casa, o eminente Senador Magalhães Pinto, subme·
ter o caso à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça.
Este é o Relat6rio.
Parecer
Não procede, data venia, a questão de ordem de que ora nos
ocupamos.
O Regimento í:, em verdade, no particular, a lei interna da Casa:
a interno corporis, O que dá legalidade à lei é a autoridade de quem a
elabora e decreta, dentro de normas pré-est:lbclecidas, e a publicação
da mesma no órgiio competente, A todas essas condições se ajustou o
Regimento do Senado. O exemplar que se manuseia, por ser uma
consolidação, como bem salientou o nobre Senador Antonio Carlos,
·equivale a um ••d~ mccum para consulta rápida dos interessados. o
texto que lhe dá validade, que lhe dí1 força é o que depois da trami·
taçilo regular foi, cm tempo hábil, publicado no órgão oficial.
S. Ex• o Senador Dirceu Cardoso nua levantou, porém, uma
dúvidu sobre u existência do cumprimento dessas formulidadcs; fez
umu ufirmutivu du suu inex.ist~nciu, n qual, pt1ru se constituir em base
sólidu de discussi\o, dcveriu ser precedida du investigação e da anil·
liso dos elementos constitutivos do documento bllsico. E este,
lcgulmenle, estí1 perfeito,
Assim, wjumos:
O Projeto de Resoluçi\o o• 77/70, que ultcrou o "'"""cntu
Interno do Scnudo nos seguintes dispositivos arts. 61; 67: 85-A; 90-B;
94-A, C, De E; 100·1\: 102·A e 347, trunsformou-sc nu Resolução n'

-13493/70, um c outra publicados no Diúrio do Congresso Nacional de 309-70 c 29-11-70 (Suplemento ao DCN n• 162}.
De acordo com o Regimento, ou seja, cumprindo-lhe as normas
disciplinadoras, o Projeto ficou sobre a Mesa pelo prazo de 3 (três}
sessões ordinárias para receber emendas que se elcvurum a 4, cons·
tantes todas no DCN de 09-10-70, e que, por sua vez, foram encami·
nhadas com o Projeto, à Comissão de Constituição e Justiça que con·
cluiu pela apresentação de um Substitutivo (Cf. o DCN de 26-11.:70},
que voltou à Comissão Diretora, onde recebeu parecer oral do iiústre
Senador Fernando Corrêa publicado no DCN de 26-11·70, e, por
fim, aprovado pelo Plenário em sessão de 25-11-70 (DCN de 26-11·
70) c cuja divulgação se processou no DCN da referida data, com a
Red'ação Final que lhe deu a Comissão Diretora, e afinal aprovado'
naquela mesma sessão. (id. lbidem}, e enviado à promulgação que se
transcreve no DCN de 29-11-70 (Suplemento ao n• 162}.

.

Quanto ao Projeto de Resolução n• 31/71, que deu nova redução ao inciso III do art. 97 do Regimento Interno e de autoria da
Comissão Diretora, foi esta a sua tramitação regular:
No dia 05-07-71 procedeu-se à leitura em Plenário, (Cf. DCN de
06-07-71 pág. 2.877}, ficando a referida Resolução sobre a Mesa durante 3 (três} sessões ordinárias para apresentação de emendas, que
não as houve,

Depois de lido em Plenário o Parecer n• 215/71 da Comissão de
Constituição c Justiça, que o considerou constitucional e jurídico
(Cf. DCN 10-07·71 pag. 3015), foi o mesmo no dia 13 do mesmo mês
submetido à de!ibernção do Plenário que o aprovou, inclusive, com a
redução final (Cf. DCN de 14·07-71 pag. 3,140}, em razão do que se
transformou o Projeto na Resolução n• 21/71, em sessão do dia 1407-71 (Cf. DCN de15-07-71 pag, 3.160),
Relativamente ao Projeto de Resolução n• 67/72, que se
consubstanciou na Resolução n• 66/72, cumpre esclarecer que o mesmo alterou a alínea b do art. 2•; alíneas a e d do art. 3•; alínea b do
inciso X do a ri. 16; o inciso I do art. 34; alínea b do ari. 43; § I• alínea
b e do§ 4• do art. 44; deu nova redução aos nrts. 49 e 51; acrescentou
o item 19a; suprimiu o item 37 e alterou o item 38, um e outros do art.
52; alterou a alínea c do arl. 57 e acrescentou no mesmo arl. o n• I à
alínea e (e I}; alterou os§§ do art. 63 com o acréscimo do§ 4•; alterou
o caput do art. 68 e suprimiu-lhe os§§; alterou o caput do art. 71,
mantendo-lhe os itens; alterou o caput e o§ 2• do art. 76 e suprimiulhe o§ 3•: acrescentou um parágrafo(§ único} ao art. 79; alterou o§
5• do art. 93 c acrescentou-lhe o § 6•: alterou o inciso VII do art. 97:
suprimiu o inciso IX do art. 100; suprimiu o inciso V do art. 107:
suprimiu a alínea e do inciso I do art. III; alterou u alínea a do art.
124: acresceu ao§ único do urt. 180 a alínea d; alterou os§§ I• e 2• do
urt. 181: alterou os§§ I• dos u(IS, 225 e 234; suprimiu o item II, e ui te·
rou o item lll do§ único do urt. 278: suprimiu u alínea b do inciso I e
o§ 2• do arl. 280, alterando-lhe o§ 1•. Alterações ainda foram feitas
aos urts. 286-292-317 -327-328·329-330-332-333-334-342-344-345-355·
370-391-392-416-444-457.
A referida Rcsoluçi\o ,(n• 66/72 teve tramitação regimental (Cf.
·o DCN de30-il· 72 • pugs. 5.109 a 5.113} e foi promulgada cm 05-1272 e publicada no DCN de 06-12-72, pugs. 5,545 u 5.549,
Rcspcctivumcnte ii Resolução n• 31-73, originária do Projet~
n• 12-73, que deu nova rcduçilo à ulfncu a do§ 2• do urt. 134, foi este
o seu curso:
Lido o Projeto nu scssi\o do diu 25·4· 73, foi publicudo no DCN
de 26·4· 73 pg. 077K, pura recebimento de emendas que niio us
houve.

De acordo com o Parecer ruvorúvcl du Comissão de Constitui·
çi\o c Justiça, de n' 427-73, foi, juntamente com o pronunciamento

da Comissão Diretora (Parecer n• 428-73}, transcrito no DCN de
5-9· 73,
Aprovado em Plenário nu sessão de 12-9-73 com publicaçi!o no
DCN do dia 13·9-73 (pg. 3402}, foi promulgado com a Redução
definitiva, (DCN 22-9-73 pg, 3640} c, por fim, divulgado no DCN de
25-,9-73 pg. 366.
•
No que t~ngc ao Projeto de Resolução n• 45-73, que alterou o
art. 211 do Regimento Interno, do qual resultou a Resolução
n• 62-73, tomou ele o seguinte itinerário regimental:
Foi lido na sessão de 13-9-73 (DCN de 14-9-73 pags. 3461 e
3462}, ficando à disposição dos Senhores Senadores pura apresentação de emendas, que também não as houve.
Com a deliberação favorável da Comissão de Constituição e Justiça (Parecer n• 714-DCN de 24-11·73 • pg. 5160} e do pronunciamento da Comissão Diretora, que decidiu pela apresentação de um
Substitutivo, que mereceu acolhida, com a divergência do voto do
ilustre Senador Adalberto Sena (Parecer n• 715· 73 • DCN de
24-11-73 pug. 5162 a 5164}, voltou o Projeto à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça pura opinar sobre o referido
Substitutivo do que nos dá noticia o, Parecer n• 716-73 (Cf. DCN de
24-11-73 pg. 5164),"que coiiciÜiu pela aprovacno. ·
Com a deliberação do Plenário, na sessão de 1•-12-73
(Cf. DCN de 2-12-73 pg. 5719}, que o aprovou, constituiu-se na
Resolução n• 62-73, promulgada cm 6-12-73 (Cf. DCN pg. 5955}.
Respectivamente ·ao Projeto de Resolução n• 18-74, do qual
proveio a Resolução n'' 21-74, que deu nova redução ao arl. 363 do
Regimento Interno, teve a seguinte seqUência:
Lido em Plenário no dia 14-5-74 (Cf. DCN de 15·5·74
pg. 1459}, ficou a aguardar, por. 3 (tri:s} sessões ordinárias, a
apresentação de emendas o que não se efetivou (Cr. DCN de 21-5-74
pg, 1615}, em razão do que, findo esse prazo, foi à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, onde recebeu Parecer favorável
de n• 218-74 (Cf. DCN de 31-5-74 pg. 1815}. Aprovado em
Plenário na sessão de 5-6· 74 (Cf. DCN de 6-6-74 pg, 1949}, foi.- por
fim, promulgada na sessão de 20-6-74 pg. 2246 e inserta no DCN de
21-6-74 pg. 2270.
Como se vê, nenhuma razão existe para se considerar .. nulo",
"sem validade" o Regimento Interno do Senado, de onde emanam
os princípios normutivos da dinâmica parlamentar no Senado
Federal.
Nenhuma de suas emendas ou alterações se fez ao arrepio dns
formulidudes legais. Antes, tiveram todas clus tramitação regular,
com invariúvcl respeito ao pmzo de emendas, à mercê de quulquc:r
dos Senhores Senadores. E cumpridas, cm cada etapa, as rormulidudes inerentes, u publicação oficial que i:, no cuso, o Diário do
Congresso Nacional.
Vaie, no particular, ainda que dcspicienda, porque bem sabida
u mutérin por parte dos ilustres Scnudores, u trunscriçl10 du opinião
abuli>.udu do consagrado jurista Hésio Fernandes Pinheiro:
"A publicação pura ser vúlidu c obrigar hú de ser feita, necessariamente no órgüo oficial competente" (Cr. Técnico Lcgislutivu2• edição ( 1962}- Livraria Freitus Bustos- p, 191 },
Puru que niio li que solit{lriu u cituçào, uditc·sc muis esta:

"A lei é cxc~utóriu Clll virtude du promuiguçuo c obrigutóriu cm
virtude du publicuçào"- Nicolu Stolfi (Direito Civil} upud Óscar

-135Tenório- Lei de Introdução no Código Civil Brusilciro - pp. 27·
2H.

E estu muis:
"A publicução é o ato atruvés do qual a lei considerada conhecida por todos, se torna obrigatório. Comprova u existência da lei
perante os súditos do Estudo, impondo-se-lhes, coercitivamente, sem
que possam eles cxcusur·se nlcgando sua ignorância" (lei da
Introdução no Código Civil- Wilson Batalha, Vol. 11 pp. 26-27).

E, porque assim, tuxativa c invariavelmente se cumpriu, a nossa
lei intern~l é válida c obrigu.
Não há, pois, data venla, fundamento legal na "questão de
ordem" levantada pelo eminente Senador Dirceu Cardoso,
Sala dus Comissões, cm 9 de abril de 1975. - Accioly Filho,
Presidente - Heitor Dias, Relator - José Lindoso - Helvídlo
Nunes - Leite Chaves - ,José Surney - Gustuvo Cupunemu'·l>irccu Cardoso, com restrições, de acordo com pronunciamcrito que
seria publicado nas notas taquigrúficas - l'uulo Brossurd Henrique de Lu Rocque- ltulivio.Coclho
"Adendo: de acordo com as notas taquigráficas da reunião."
Conclusão do parecer
Aprovado o parecer do Sr. Senador Heitor Dias, com
recomendação pura que se republique o Regimento Interno com os
atos que lhe deram origem e o nome dus autoridades que o subscreve-

ram.
PARECERES
N•s 163 E 164, DE 1976
I

!

Sobre Projeto de Decreto Legislativo n.• 1,
de 1976 (Projeto de Decreto Legislativo n.•
36-B, ele 1976-CD), que "aprova. o texto do
Convênio Constitutivo do Sistema Económico
Latino-Americano (SELA), firmado na Cidade
do Panamá, a 17 de outubro de 1975".

I

PARECER N.0 163, DE 1976
(Da Comissão de Relações Exteriores)
iI

i
I
I

Relator: Senador Arnon de Mello

3. O acordo multilateral, formalizado no Convênio de que ora tratamos, resultou de iniciativa conjunta dos Presidentes do México e da Venezuela que,
em carta. dirigida a todos os Chefes de Estado ou de
Governo da América Latina, datada de 19 de março
de 1975, propuseram a criação de um Sistema Económico Latino-Americano. Com vistas ao obj etivo
collmado convocou-se, para realizar-se no Panamá,
uma Conferência. a nivels ministerial e técnico, reunida a partir de 29 de julho do mesmo ano de 75, a
qual aprovou o texto do instrumento e sua assinatura.
4. O Convênio constitutivo do SELA vigorará,
para os paises que o ret!fiquem, quando a maioria
absoluta dos Estados signatários houver depositado
junto ao Governo da Venezuela o instrumento de
ratificação.
5. O SELA será um organismo regional de consulta, coordenação, cooperação e 1)romoção económica e social conjunta, de caráter permanente, com
personalidade jurídica internacional, integrada por
Estados soberanos latino-americanos. Seu texto fundamentador engloba diferentes salvaguardas politicas e processuais, consideradas indispensáveis aos
interesses brasileiros <repetimos aqui, as palavras
exatas da Exposição de Motivos), sobretudo as que
enunciam expressamente os princípios da igualdade,
soberania e independência dos Estados; do respeito
às características próprias dos diferentes processos
de Integração regional e sub-reglonal; da não"adoção
de decisões que afetem as políticas nacionais dos Estados Membros; e da não-obrigatoriedade dos acordos e projetes concretos e especificas que se refiram
à cooperação regional, para os países não participantes nos mesmos.
6. Acrescente-se - e é, ainda, o documento
fonte, já referido, que o diz - que o mecanismo operacional do Sistema, simples e· flexível, poderá permitir que esse órgão venha a contribuir para a desejável dinamização das relações latino-americanas.
7. A motivação política da criação do SELA a Exposição de Motivos também destaca Isso - foi,
em grande parte, a necessidade de coordenação regional para a defesa de interesses comuns. Claro
ficou, no curso das negociações para sua constituição,
não haver qualquer intenção de utll!zar o Sistema
para "estéreis confrontações politicas".
8. O texto do Convênio é antecedido de um
preâmbulo esclarecedor das razões que inspiraram
seu estabelecimento, o qual, coincidente embora com
o que já procuramos mostrar, a partir da Exposição
de Motivos, deve merecer uma focalização especial
neste relato, pelos termos em que coloca o assunto.

Cumprindo o disposto no art. 44, inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto do Convênio Constitutivo do Sistema Económico Latino-Americano (SELA), firmado na Cidade do Panamá, a 17 de outubro de 1975.

9, Afirma a referida Introdução, "que é necessário estabelecer um sistema permanente de cooperação económica e social intra-regional e de consulta
e coordenação das posições da América Latina, tanto
nos organismos internacionais como ante terceiros
paises e grupos de paises". Considera, ainda .. ,

2. Subscreveram o Convênio, representantes
plenipotenciários do Brasil e de 24 outros paises lntino-americanos, que passnmos a relacionar: Argentina. Barbados, Bolivla, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, E! Salvador, Granada, Guatemnla,
Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Trinldad-Tobago, Uruguai e Venezuela.

"Que a dinâmica atual das relações Internacionais, nos campos económicos e social, torna
igualmente necessário que os esforços e Iniciativas realizados até o momento para alcançar
a coordenação entre os paiscs latino-americanos transformem-se num sistema permanente
que peln primeira vez inclua todos os Estados
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conjuntamente pela totalidade dos países da principio da soberania nacional e que contra-lndlcaAmérica Latina e assegure sua execução por riam a participação bras!Jeira nele.
.
·13. Seu artigo 35, por exemplo, estabelece que o
melo de ações concertadas;
Que tal cooperação deve realizar-se dentro do Convênio vigorará Indefinidamente, podendo ser deespírito da Declaração e do Programa de Ação nunciado "por qualquer dos Estados membros, mesobre o Estabelecimento de uma Nova Ordem diante comunicação escrita ao Governo da VenezueEconômica Internacional e da Carta de· Direi- la, que a transmitirá sem demora aos demais Estados
tos e Deveres Económicos dos Estados e de for- membros."
ma congruente com os compromissos de !nte14. o Instrumento em exame se insere no quagração assumidos pela mator-ia dos países da dro maior de um assunto para a qual devemos tamAmérica Latina;
bém voltar as nossas atenções, neste momento, no
Que é Imprescindível propiciar uma maior uni- esforço abrangente de colocar sob exame o problema
dade dos países da América Latina, a fim de ga- real com que ele se relaciona.
rantir ações solidárias no campo da cooperação
15. Referimo-nos à problemática das relações lneconómica e social intra-regional, aumentar o
poder de negociação da região e assegurar que ternacionais, tanto na sua amplitude ecumên!ca a América Latina ocupe o lugar que legitima- como no que se refere à sua condução, no confinamente lhe cabe no seio da comunidade inter- mento de um quadro. regional, continental.
16. Neste após-guerra que ainda vivemos, sob a
nacional;
Que é. necessário que as ações de um sistema pressão intensa de uma nova dinâmica nas comunipermanente de coordenação intra-regional, de cações mundiais; sob a influência estimuladora proconsulta e de cooperação da América Latina se piciada pela conveniência das nações, no âmbito das
desenvolvam com base nos princípios de igual- Nações Unidas; sob a ameaça das armas nucleares
dade, soberania, independência dos Estados, so- que pesa, qual uma espada de Dâmocles, sobre as aslidariedade, não intervenção nos assuntos ln- sustadas cabeças de todos os povos; e, sobretudo, face
ternos, benefício recíproco e não d!scr!mlnação a uma aspiração ao desenvolvimento que agora se
l com base no pleno respeito aos sistemas ecouniversalizou. "Sob essa . constelação diversificada de
ttômicos e sociais livremente decididos pelos fatores, observamos, o relacionamento entre gover;J:stados;
·
nos passotf'a· ser feito, predominantemente, em tor~ue é conveniente fortalecer e complementar no de comp~omissos !nternac!~nais voltados para vãd ln ... rios fins, aoerto à livre adesao de quaisquer paises
os div~rsos processos Iatino-all!eri canos e .,., cujas condições geográficas económicas ou politicas
tegraçao, mediante a promoçao conjunta de
gi · ·
- d i t
'
ó r!
ti 1
•Jrogramas e ..projetos específicos de desenvolvi- sur _ram razoes e n eresse pr p o para a par .c- .
;nento;
_paçao no pacto.
Que, em conseqüência torna~se -conveniente e
17. Não falta quem diga que essa proliferação de
acordos multilaterais é Inócuo; que os tratados lng!
0
1
oportuno criar um organismo re ona para
ternaclonais continuam sendo, como sempre foram,
cumprimento desses propósitos; e
farrapos de papel, como observara certa vez, !rônlco
Que na reunião do Panamá., realizada de 31 de e arrogante, em frase que ficou, um estadista que se
julho a 2 de agosto de 1975, · chegou-se a um supunha realista.
consenso para criar o Sistema Econõmlco La18. Sim, concordamos, em parte. Forçoso é retino-Americano.''
conhecer que todas as ações humanas sobre a face
10. O texto propriamente dito do Convênio des- da Terra, trate-se dás praticadas por simples Indivídobra-se em 40 artigos, grupados em 6 capitules, sob duos, sejam aquelas exercidas pelos Governos, oscirótulos que, a seguir, enunciamos, os quais sugerem lam sempre entre o que reflete, apenas, a contingêna espécie dos assuntos abrangidos:
cia e o pragmatismo - e algo, não submetido à força
da gravidade, que marca a própria busca Incessante
I - Natureza e Propósl tos;
e árdua do Ideal.
II - Objetivos;
19. Cabe ressaltar, outrossim, no painel de um
III - Membros; ·
mundo em que a riqueza, a tecnologia e as oportunidades de progresso estão repartidas de uma forma
IV - Estrutura Orgânica;
tão brutalmente desigual, entre os países desenvolviv - Ratificação e Vigência;
dos e os chamados em desenvolvimento - a Inegável
positividade que se identifica em qualquer conjugaVI - Disposições Gerais.
ção de esforços, por parte de nações que se defron11. Passando à análise da matéria, na sua subs- tam com problemas da mesma categoria e que potantivldade, observamos, para começar, que a reda- den• por Isso mesmo ajudar-se na solução deles.
ção do documento sob enfoque é suficientemente clara quanto aos objetlvos visados, mantendo-se no ni20, Nenhum país latino-americano é desenvolvel alto do equllibrlo e da moderação, condizente com vido, no sentido correto em que se pode e em que
a boa linguagem dos atos internacionais, bl ou multi- se deve usar o conceito. A alta renda per capita velaterais, e está em perfeita consonância com a tradi- nezuelana, argentina ou a do Centro-leste brasileiro,
ção de pacifismo e de cooperação, inseparável do es- por exemplo, é, apenas, um contraste melancólico e
tilo e da própria linha mestra da politica externa paradoxal com as manchas de miséria e de fome que
brasileira.
enodoam a maior parte dos territórios que compõem
o
mapa de todos os paises de formação latina, Im12. O Convênio aponta objetlvos gerais, de Interesse mútuo latino-americano, a atingir; e sugere plantados neste chamado Novo Mundo.
métodos, através da consulta, do Intercâmbio e da
21. Viver em paz e em cooperação com os vizicooperação nos planos politicas, social e económico, nhos, sem supostas pretensões hegemónicas (que de
para que os po.ises participantes venham a alcançá- vez em quando flutuam nas asas do vento, não sabe-
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Nações de formação ibérica, deste Continente Americano, afogado em tensões.
22. Queremos ter direito à industrialização, sob
o comando e o controle de um capitalismo nacional.
Queremos liberdade de acesso aos mercados do mundo desenvolvido, para nossos produtos, e justos preços para todas as nossas exportações - ao contrário
do que tem ocorrido, como todos sabem - pois, só o
trabalho remunerado a nível justo, admitimos pode
l!bertar homens ou nações da contingência de uma
rendição, de uma dependência infindável e de uma
hum!lhação que se prolonga no tempo, ante os que
exercem a agiotagem, no plano da Cidade ou do Mundo.
23. Poder-se-á dizer, a propósito do SELA, que
o exemplo de um outro antigo e conhecido organismo
- a OEA (Organização dos Estados Americanos), não
é estimulante à idéia de criar novas entidades semelhantes. A observação seria, até certo ponto, correta.
Infelizmente, a OEA tem sido um órgão voltado para
o exercício de proclamações enfáticas, de verbalismo
inconseqüente - mas, vem sendo apática, impotente e Inerte, ante os dramas económicos da parcela
latino-americana das nações que dela participam.
24. Todavia, um fracasso, uma omissão, a silenciosa continuidade de um status quo inconveniente
às Nações Latino-Americanas, não justificam, em nosso entender, pessimismo ou inibição no sentido de
que sejam feitos outros esforços, tentadas outras soluções, para os crónicos impasses deste Continente.
Toda e qualquer vitória, poderia ser dito aqui, tem
sua origem no inconformismo e na luta dos que a
desejam, ou dos que dela precisam.
25. O SELA, se não vier a trazer o que dele se
espera e se deseja, também não oferece riscos. Vamos,
pois exercer, no caso, o saudável direito da. esperança.
26. Ao subscrever o Convênio, completamos,
nosso País demonstrou, uma vez mais, que dispõe hoje, tanto ou mais do que em outros tempos, de uma
Diplomacia dinâmica, sensível à complexidade dos
problemas com que se depara o País na área externa
e extremamente hábil no sugerir e no tomar decisões, ·
dentro, naturalmente, das superiores diretrizes de politica externa, traçada pelo Governo do Presidente
Ernesto Geisel.
Opinamos, assim, com ênfase, na linha das considerações expendidas, pela aprovação do texto do
Convênio Constitutivo do Sistema Económico LatinoAmericano (SELA), firmado na cidade do Panamá,
a 17 de outubro de 1975, nos termos em que essa
aprovação é determinada no Projeto de Decreto Legislativo que acaba de ser visto.
Sala das Comissões, 7 de abr!l de 1976. - Daniel
Krieger, Presidente - Arnon de Mello, Relator - Senador Saldanha Derzi - Senador Helvídio Nunes Senador Mendes Canale - Senador João Caimon Senador José Sarney - Senador Cattete Pinheiro
- Senador Mauro Benevides - Senador Fausto Castelo-Branco.
PARECER N.0 164, DE 1976
(Da Comissão de Econominl
Relator: Senador Paulo Guerra
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.• 30/76, submete à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Convênio Constitutivo do Siste-

ma Econõmico Latino-Americano - SELA, firmado
na cidade do Panamá, a 17 de outubro de 1975.
O Convênio, ora em exame nesta Comissão, obje- .
tlva propiciar uma maior unidade dos países da América Latina, através da Oooperação económica e social intra-regional, e aumentar o poder de negociação da região com o Resto do Mundo.
Acompanha a Mensagem Presidencial, Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Na citada Exposição de Motivos, o Senhor Ministro de Estado, destaca que a necessidade de coordenação regional para a defesa de interesses comuns,
foi a motivação politica da criação do SELA, firmado pelos 25 países, a saber: Brasil, Argentina, Barbados. Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Repúbl!ca Dominicana, Trlnidad-Tobago, Uruguai e Venezuela.
A vigência desse Convênio, porém, será apôs o
depósito junto ao Governo da Venezuela, pela maioria
absoluta dos Estados Signatários do instrumento de
ratificação. Afirma o Ministro Azeredo da Silveira que,
até a presente data, já ratificaram o citado Convênio os seguintes países: México, Venezuela, Panamá,
Cuba e Guiana.
O SELA, resultado de iniciativa dos Presidentes
do México e da Venezulela, no sentido da criação de
um ·sistema Económico Latino-Americano, será um
organismo regional de consulta, coordenação, cooperação e promoção económica e social conjunta, de caráter permanente, com personal!dade jurídica internacional, Integrado por Estados soberanos latinoamericanos.
Conclui a Exposição de Motivos, pela operacionalidade do Convênio, graças a sua slmpl!cidade e flexibilidade, o que contribuirá para que esse órgão venha a tornar-se um instrumento útil e dinâmico às
relações latino-americanas e que não deverá ser utilizado para estéreis confrontações politicas.
O texto do presente Convênio mantém os princípios de igualdade, soberania e independência ·dOs Estados. solidariedade e, sobretudo, a não-Intervenção
do órgão em assuntos internos dos Estados participantes.
Da mesma forma, são respeitadas as características próprias dos diferentes processos de integração
regional e sub-regional e da não adoção de decisões
que afetem as politicas nacionais dos Estados Membros.
Em decorrência das desvantagens dos Países subdesenvolvidos, observadas em suas transações comerciais com os chamados desenvolvidos, a Comissão
Económica para América Latina - CEPAL, já preconizava a necessidade dos primeiros promoverem esforço ln terno em busca da industrialização como forma de proteção diante das crises cícl!ca.1 que se verificam no mercado internacional.
Apesar dos esforços nesse sentido, que se vem
processando, isoladamente, nos países latino-americanos, os efeitos da atual crise Internacional decorrente da elevação dos preços do petróleo, tem servido
para demonstrar a vulnerabilidade ainda existente
das economias latino-americanas.
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poder de negociação da região através da ação conjunta de programas e projétos de desenvolvimento.
Do exposto, e por considerarmos oportuna a participação do Brasil no citado Convênio, somos, pela
sua aprovação nos termos do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1976. - Senador
Renato Franco, Vlce-Presldente no exercício da Presidência - Senador Paulo Guerra, Relator - Senador
Helvídio Nunes - Senador Ruy Santos - Senador
Vasconcelos Torres -Senador Luiz Cavalcante - Senador Jat•bas Passarinho - Senador Arnon de Mello.
O SH. l'llESillE)OTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai i1 publicação. (Pausa.)
A Presidência convoca sessão cxtraordináriu a realizar-se hoje,
ils I~ horas c 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de
Resolução n•s 1,.12 c 27, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
atendendo ii indicação do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, Presidente da Comissão de Saúde, designa o Sr. Senador Gilvan Rocha
rcprc<entar o Senado no 49 Congresso Brasileiro de Patologia
Uterina c Colpascopia. a realizar-se de lO a 14 de outubro do corrente ano, na cidudc do Rio de Junciro.

P'"'

O Sll. l'llESIIlESTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa.
de lei que serão lidos pelo Sr. I\'-Sccrctúrio.

proj~.:tos

Siio lidos os seguintes
I'HO.IETO lll: J.EI DO SENADO"' 69, DE 1976
( llc Autor io da Comissão Dirctoru)

Reajusta os vencimentos dos servidores do
Senado Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores atlvos e !nativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n. 0 6.156 de 5
de dezembro de 1974, são reajustados em 30% Ür!nta
por cento), excetuados os casos previstos nesta Lei.
Ar;. 2, 0 Os vencimentos dos cargos efetivos e em
comlssao, vinculados ao sistema do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, na forma da Lei n.o 5. 900,
de 9 de julho de 1973, são estabelecidos nos valores
constantes do Anexo I desta Lei, ficando a respectiva
escala acrescida dos níveis 5 e G, com os valores fixados no mesmo anexo.
§ 1.0 Incidem nos valores de vencimentos de que
trata este artigo os percentuais de Representação
Mensal especlflcados no Anexo I, os quais não serão
considerados para efeito de cálculo de qualquer vantagem, desconto para o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado - IPASE, ou
proventos de aposentadoria.
§ 2. 0 É facultado ao servidor, Investido em cargo
em Comissão ln tegrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, optar pela retribuição de seu cargo efetlvo, acrescida de 20% !vinte por cento) do valor
do nível do cargo em comissão, sem fazer jus à Representaçã·O Mensal.
§ 3. 0 Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, a que se refere este artigo, não se npU-

cam aos servidores que se tenham aposentado com as
vantagens de cargo em comissão, os quais têm os
respectivos proventos reajustados em 30% (trinta por
cento), na forma do .art. 1,0 desta Lei.
§ 4. 0 A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e a classificação, na respectiva
escala de níveis, dos cargos em comissão que o Integram e dos cargos efetlvos a ele vinculado.s na forma
da Lei n. 0 5.900, de 9 de julho de 1973, f.ar-se-ão por
Resolução do Ser1ado Federal.
Art. 3. 0 A escala de vencimentos dos cargos.'~fe
tivos, Incluídos nos grupos de Categorias Funcionais.
C·ompreendidas no sistema de classificação de cargos
instituído com base na Lei n.0 5. 645, de 1970, é a cons~
tante do Anexo II desta Lei.
§ 1.o As referências, especificadas na escala de
que trata este artigo, indicam os valores de vencimentos para cada Classe das diversas Categorias Funcionais, na forma do Anexo III desta Lei.
§ 2.o Na implantação da escala referida neste
artigo, será aplicada ao servidor a Referência de valor
de vencimento igual ao que lhe cabe em decorrência
do reajustamento concedido pelo art. 1.0 desta Lei.
§ 3.0 Se não existir, na escala constante do Anexo II, Referência com o valor de vencimento indicado
no parágrafo anterior, será aplicada ao servidor a
Referência que, dentr<J da Classe a que pertence o
respectivo cargo, na forma estabelecida no Anexo III,
consignar o vencimento de valor superior maiS próximo do que resultar d<J reajustamento concedido pelo
art. 1.o de-sta Lei.
Art. 4.o os critérios e requisitos para a movimentação do servidor, de uma para outra Referência
de vencimento, serão estabelecidos pela Resolução que
regulamentar a Progressão Funcional, observada a sistemática adotada no Serviço Público da União.
Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor do vencirnen to, estabelecido para a Classe
final de cada Categoria Funcional, correspondem à.
Classe Especial, a que somente poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento)
da lotação global da Categoria Funcional, segundo critério a ser estabelecido na Resolução regulamentar a
que se refere este artigo.
Art. 5, 0 11: Instituída a Gratificação de Ativldade
para os Integrantes das Categorias de Técnico Legislativo, T.aquígrafo Legislativo e das do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, na percentagem e com
as características previstas no Anexo IV, sujeitos os
respectivos servidores à jornada de 8 (oito) horas de
trabalho.
Parágrafo único. A Gratificação de Atividade a
que se refere este .artigo não servirá de base para o
cálculo de qualquer vantagem, desconto previdenclário
ou proventos de aposen tadorla, ficando incluída no
conceito de retribuição, para efeito do disposto no
§ 2. 0 do art. 2.o desta Lei.
Art. 6.• O reajustament<J dos proventos de !natividade, na forma assegurada pelo art. 1.0 desta Lei,
incidirá, exclusivamente, na parte do provento correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre
qual.squer outras parcelas, seja de que natureza forem, integrantes do provento, ressalvada, apenas, a
referente à gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 7. 0 O reajustamento de vencimentos e proventos e o pn;;:amento da Representação Mensal e da
Gratificação de Atlvidade, nos cusos e percentuais
previstes nesta Lei, 1•!g·orarão a partir de 1.o de março
de 1S76.
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cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que incidirem nos vencimentos.
0

Art. g,o As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei s~r:io atendidas à conta de dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçã.o
O Poder Executivo, com o Decreto-lei n.0 1. 445, de
1976, reajustou os vencimentos e proven~s de seus servidores ativos e !nativos;_ na base mmima de 30,%
(trinta por re:~tol, e.!tabelecendo, ainda, vigência dessa. medida a partir de 1.0 de março de 1976.
Como se sabe, a providência visa a atual!zação da
política salarial do Governo em relação aos seus servi-

dores, colocando-a em bases competitivas com o mercado de trabalho do Pais, sempre tendo em vista o
aumento do custo de vida que, em 1975, se fixou numa
escala da ordem de 30% (trinta JXll' cento).
A propo.~lção trata da situação salarial dos servidores do Senado Federal, obedecendo o preceituado no
art. 42, IX, da Constituição.
Assim, contcante o principio constitucional da
paridade, pelo presente Projeto são reajustados, nos
mesmos termos propostos para o Poder Executivo, os
níveis retributlvos dos cargos efetlvos e em comissão da estrutura. administrativa do Senado Federal,
com vigência a partir de 1.0 de março de 1976, recomendando-se, ainda, a adoção de um sistema de
classificação, em tudo igual ao estabelecido para os
servidores daquele Poder, nos estritos termos do a.rt.
1C8, § 1.0 , da Constituição.
Sala das Se~sões, 7 de abril de 1076. - 1\laga!hães
Pinto, Presidente - Wilson Gonçalves - Benjamim
Farah - Dinarte Mariz - l.Qurival Baptista. - Lenoir
Vargas- Ruy Carneiro.
·:
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ANEXO
-----
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I

(art. 29)

ESCALA DE RETRIBUIÇÃO DOS CARGOS EM COMISS~O DO GRUPO- DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIORES DO SENADO FEDERAL
GRUPO

N!VEL

Vencimento
Mensal

Representaçã o
Mensal

I

!I'

'

,'I'

a) DIREÇÃO E AS_
SESSORAMENTO
SUPERIORES

DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

20.000,00
18.000,00
17.000,00
14.500,00
13.000,00
11.000,00

60%
55%
50%
45%
35%
20%
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A N E X O II
-----

(art. 39)

ESCALA DE VENCI~mNTOS E RESPECTIVAS REFER~NCIAS DOS CARGOS EFETIVOS:

Valor mensal
Valor mensal
Valor mensal
de vencimento Referências de vencimento Referências de vencimento Referências
• Cr$
Cr$
Cr$
13.313,00
12.678,00
12.075,00
11.501,00
10.953,00
10.432,00
9.934,00
9.461,00
9.011,00
8.582,00
8.173,00
7.783,00
7.412,00
7.060,00
6.723,00
6,403,00
6.098,00
5,807,00
5,531,00
5,267,00
5,018,00
4. 778,00
4.551,00
4,335,00
4,128,00
3,932,00

57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47

46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

3.745,00
3.565,00
3.395;00
3.233,00
3.078,00
2.932,00
2.792,00
2.659,00
2.532,00
2.412, 00
2.297,00
2.187,00
2.083,00
1.985,00
1.891,00
1,801,00
1.716,00
1.634,00
1.556,00
1.482,00
1.411,00
1.345,00
1.281,00
1.219,00
1.160,00
1,106,00

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
l2
ll

lO
9
8

7
6

1.053,00
1.003,00
956,00
911,00
868,00

5
4
3
2
1
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(arts.39,§§ 19 e 39;e 49 e seu § único)

I
I

REFE~NCIAS ~

GRU P O S

VENCINENTOS E.Q§_ CARGOS EFF.'1'1VOS OU ::i!::NALJO Fr.DE!l.l\L

Categorias
Funcionais

C0DIGO

a) Técnico Legis

lativo

APOIO
LEGISLATIVO
(SF-AL-010)

-

-.

SF-AL-011

de

Vcncill:cnto
Classe
especial-de
Classe "C" -de
Classe "B" -de
Classe "A" -de

54 a 57
49 a 53
44 a 48
39 a .<13

Classe
especial-de
Classe "C'I -de
Classe "B" -de
Classe "A" -de

42
35
31
26

b) Taquigrafo Le

SF-AL-013

c) Assistente !·!!_
g'islativo

SF-J\L-012

d) .Agente de Se-

.SF-AL-015

Classe
especial-de
Cla:;se unn -de
Classe "C" -de
Cla:; se "n" -de
·classe 11 ]\lf -c:le

42
35
31
26

e) Assistente de
Plenário

SF-AL-014

Classe
especial-de
Classe "D" -de
Classc "C" •de
Classe "D" -de
Classe "A" -ele

35
31
26
22

gislativo

gurança Legi,ê_
lativa

:I~ I

ncfcrêncin~

a
a
a
a

43
41
34
30

a
a
a
a
21 a

43
41:
34
30
25

a
a
a
a

37
34
30
25

;1.8 n ~l
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ANE~O

OUTRAS ATIVIDADES DE
NIVEL SUPERIOR
(SF-NS-900)

Referências de
Vencimento

cOoiGO

a) Agente Adminis
trativo
-

SF-SA-801

DatilÕgrafo

SF-SA-802

Classo::
especial-de 28 a 30
·Classe "B" -de 24 a 27
Classe "A" -de 16 a 23

a) Mor.orista Oficial

SF-'l'P-1201

Classe
especial-de 21 a 25
Classe "'<~" -de 16 a 20
Classe nAu -üt:: l l a 15

Agente de Portaria

SF-'l'P-1202

Classe
especial-de 18 a 20
Classe "C" -de 13 a 17
Classe "R" -de 7 a 12
Classe "A" -de 1 a 6

al Odon:tôlogo
Engenheiro
Arquiteto
Técnico de Admi
nistração
Contador
Estatístico

.SF-NS-909
SF-NS-916
SF-NS-917
SF-NS-923

Classe
especial-de
Classe "C" -de
Classe "B" -de
Classe ~·A" -de

Farmacêutico

SF-NS-908

Classe
especial-de 54 a 57
Classe "B" -de 46 a 53
Classe liA ti -de 37 a 45

c) Hêdico
'Odontólogo
(jornada de 6 hs,)

SF-NS-901
SF-NS-909

Classe
Classe
Classe

b)

SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
OFICIAL E
PORTARIA
(SF-TP-1200)

2.

Continuação

categorias
Funcionais''

GRUPOS

SERVIÇOS
AUXILIARES
(SF-SA-800)

III

b)

-

b)

Classe
especial-de
Classe "C" -de
Classe "n" -de
Classe "A" -de

37
32
128
24

54
49
44
37

a
a
a
a

a
a
a
a

39
36
31
27

57
53
48
43

SF-NS-924
SF-NS-926

·'

"C" -de 50 a 53
"B" -de 47 a 49
"A" -de 43 a 46
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A N E X O

1.

GRUPOS
I

r

-III

CÔDIGO

d) Psicólogo
Técnico cm Co
rnunicação sõ
cial

SF-NS-907
SF-NS-931

Classe
especial-de
Classe "C" -de
Classe "B" -de
Classe "A" -de

e) Assistente So
cial
Bibliotecário.
Técnico em
Reabilitação

SF-NS-93.0

Classe
especial-de 51 a 53
Classe "B" -de 42 a 50
Classe "A" -de 33a 41

f) Enfermeiro

SF-NS-904

Classe
especial-de 51 a 53
Classe "B" -de 43 a 50
Classe "A" -de 33 a 42

g) Técnico em Le
gisl.ação e qE:
Çamento

SF-NS-934

Classe
especial-de 54 a 57
t;lasse "B" -de 49 a 53
Classe "A" -de 44 a 48

a) Art!fice de Es
trutura de o=
bras c Netalur
gia
ArtÍfice
de
Mecânica
ArtÍfice
de
Eletricidadc e
Comunicação
de
Art!fice
Carpintaria e
Mar·cenaria·

SF-ART-701 Classe
especial-de
Mestre
-de
SF-ART-702 Contramestre-de
Artífice EsSF-ART-703 pecializado -de
Artifice
-de

SF-NS-932
SF-NS-906.

'

ARTESANATO
(SF-ART-700)

li
!

i

.i

3.

Categorias
Funcionais

I

I

Continuação

SF-JI.RT-704

Referências de
Vencimento

51
46
41
33

a
a
a
a

53
5o
45
40

35 a 37
30 a 34
24 a 29
20 a 23
14 ~ 19
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DENOMINAÇÃO DA.GRATIFf
CAÇÃO

DEFINIÇÃO

BASE DE CONCESSÃO
E VALOR

...

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE Devida aos servidores in Correspondente a 20t
clu!dos nas
Categorias (vinte por cento) do
de Técnico Legislativo , vencimento percebido
·raqu!grafo Legis:. ati vu ~ pelo servi.dor,cessa!!.
nas do Grupo-Outras Ati do a concessão e
o
vidades de Nivel
Supe- pagamento com a apoà sentadoria, ná forma
rior·,:·como estimulo
profissionalização, su- estabelecida em reg~
jeitando o servidor
à lamento.
jornada m!nima de: .a (o!
to) horas.

esta Lei ao pessoal em atlvidade, da mesma categoria
e nível, nos termos da Lei n.0 2. 622, de .1.0 de outubro
LEI N.o 6.155
de 1955.
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1974
Art. 5.0 O reajustamento de que trata esta Lei
Reajusta os vencimentos dos servidores da vigorará a partir de 1.o de março de 1975, devendo
Câmara dos Deputados, e dá outras providên- ser pagas, a partir de 1.o de dezembro de 1974, a título
cias.
de antecipação, as lmportânc1as correspondentes ao
percentual de 10% (dez por cento) de reajustamento.
O Presidente da Rcpúb11ca:
Parágrafo único. O cálculo de gratificação adiFaço saber que o Congresso Nacional decreta e
clonai por tempo de serviço e os descontos para inseu sanciono a seguinte Lei:
tituição de previdência social incidirão, também, a
Art. 1, 0 o.s valores das escalas de vencimentos partir de 1.0 de dezembro de 1974, sobre a importância
dos Grupos CD-DAS-100 e CD-AL-010, do Quadro paga por antecipação, na forma autorizada neste arPermanente da Câmara dos Deputados, constantes tigo.
do Anexo à Lei n.0 6. 041, de 9 de maio de 1974, serão
Art. 6.0 A partir de 1.0 de dezembro de 1974, o
majorados em 25% (vinte e cinco por cento).
salári·o-famílla será pago na Importância de Cr$ 40,00
Art. 2. 0 Aos servidores já incluídos em outros (quarento. cruzeiros) por dependente.
Grupos de Categorias Funcionais do Quadro PermaArt. 7.o Nos resultados dos cálculos decorrentes
nente da Câmara dos Deputados, idênticos, em
denominação e atribuições, aos do Pocler Executivo, da aplicação desta Lei, serão desprezadas as frações
aplica-se a norma constante do art. 9.0 , item I, do De- de cruzeiros, Inclusive em relação aos descontos que
Incidirem sobre o vencimento ou provento.
creto-lei n, 0 1.348, de 24 de outubro de 1974.
Art. a.o A despesa decorrente da aplicação desta
Art. 3,0 Os valores de vencimentos de cargos em
comissão, constantes da Tabela Discriminativa anexa Lei será atendida à conta das dotações orçamentárias
à Lei n.o 5.810, de 11 de outubro de 1972, não 1ncluíd·os constantes do Orçamento da Unlão.
no Grupo-Direção e Assessoramento superiores (CDArt. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na data de
DAS-100), serão reajustados aos valores decorrentes sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
0
0
da aplicação do art. 5. , do Decreto-lei n. 1.348, de 24
Brasília, 5 de dezembro de 1974; 153.0 da Independe outubro de 1&74, observada a Identidade dos símdência e 86.0 da República, - ERNESTO GEISEL bolos correspondentes.
Art. 4, 0 Os proventos dos aposentados serão Mário llcnriquc Simonscn - João Paulo dos Reis
atuallzndos na base do reajustamento concedido por Vclloso.
LEGISLAÇAO CITADA

-145LEI N.o 6.156
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1974
Reajusta os vencimentos dos servidores do
Senado Federal, e dá outras providências.
o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 As escalas de vencimentos das Categorias
funcionais do Quadro Permanente do Senado Federal,
fixados pela Lei n.o 6. 042, de 9 de maio de 1974, são
reajustados nos valores estabelecidos no Anexo desta
Lei.
Art. 2.0 Os reajustamentos de que trata esta Lei
vigorarão a partir de 1.o de março de .1975, devendo
ser pagas, a partir de 1.o de dezembro de 1974, a título
de antecipação, as lmportãnclas correspondentes ao
percentual de 10% (dez por cento) de reajustamento
na forma do Anexo a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. O cálculo da gratificação adiclonai por tempo de serviço e os descontos para a
previdência social Incidirão, a partir de 1.0 de dezembro de 1974, sobre a Importância paga, por antecipação, na forma autorizada neste artigo.
Art. 3.0 Os proventos dos !nativos serão reajustados em valor Idêntico ao defer'ldo por esta Lei aos
servidores em atlvldade, da mesma categoria e nível,
sem reflexo sobre qualquer parcela Integrante, salvo
a relativa à gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 4.0 A partir de 1.a de dezembro de 1974, o
salárlo-famíl!a será pago na Importância de Cr$ 40,00
(quarenta cruzeiros) mensais por dependente.
;'

i

;,

I

• Art. 5.0 Nos cálculos decorrentes da apl'!cação
desta Lei, serão desprezadas as frações de cruzeiros,
Inclusive em relação aos descontos que Incidirem nos
vencimentos.
Art. 6.0 As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas à conta de dotações constantes do Orçamento da 'União.
Art. 7.0 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

I

Brasília, 5 de dezembro de 1974; 153.0 da Independência e 86.0 da República. - ERNESTO GEISEL
- Mário Henrique Simonsen - João Paulo dos Reis
Venoso.
O anexo mencionado do art. 1.0 foi publicado no
D. o. de 16-12-74.
LEI N,O 5,900
DE 9 DE JULHO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos dos cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá
outras providencias.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.o Aos níveis de classificação dos cargos de
provimento em comissão Integrantes do Grupo-Dire-

ção e Assessoramento Superiores, código SF-DAS-100,
do Quadro Permanente do Senado Federal, estruturado nos termos da Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro
de 1970, correspondem, de acordo com o art. 3.0 da Lei
Complementar n. 0 10, de 1971, os seguintes vencimentos:
Níveis
SF-DAS-4
SF-DAS-3 ........... ..
SF-DAS-2
SF-DAS-1

Vencimentos Mensais
7.500,00
7. ~00,00
6.600,00
6.100,00

e

Art. 2.0 As gratificações de representação
de
nível universitário e as dlár'las de que trata a Lei n.O
4.010, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções referentes aos cargos que Integram o Grupo-DJreção e Assessoramento Superiores, são ::.bsorvldas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados no art. anterior.

LEI N.0 5.901
DE 9 DE JULHO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos dos cargos
do Grupo-Direção e Assessoramcnto Superiores,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos de
P!Ov!mento em comissão Integrantes do Grupo-Direçao e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, código CD-DAS-100,
estruturado nos termos da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem, de acordo com o art.
3.0 da Lei Complementar n.o 10, de 1971, os seguintes
vencimentos fixados para cargos do Poder Executivo
de atribuições Iguais ou assemelhadas:
Níveis

Vencimentos Mensais
Cr$

CD-DAS-4
CD-DAS-3
CD-DAS-2
CD-DAS-1

7.500,00
7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 2.0 As gratificações de representação e de
nível universitário e as diárias previstas na Lei n.0
4.019, .de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, referentes aos cargos que Integram o GrupoDireção e Assessoramento Superiores, de que trata
esta Lei, são absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anter'lor.
Parágrafo único. A partir da vigência do nto que
transformar ou reclassificar os cargos, funções e encargos de Gabinete que Integrarão o Grupo de que
trata esta Lei, cessará para. os respectivos ocupantes
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de qualquer outra retribuição pelo desempenho de at!vldade de dlreção e assessoramento
super'lores.

-146Art. 3. Poderá a Câmara dos Deputados, na implantação do novo plano de classificação de cargos,
transformar em cargos em comissão, encnrgo.~ ele
Gabinete e funções gratificadas a que sejam Inerentes
atribuições de dlreção, chefia ou assessoram3nto.
0

Art. 4.o Para o provimento dos Cargos da Categoria-Assessoramento Superior será exigida a qualificação mínima de grac!uado era curso de nível universitário, específico da área que se destinar o
assessoramento.
Art. 5, 0 Aos cargos de Dlretor, símbolo PL-1, de
que trata o artigo 3.0 da Lei n.0 5. 810, de 11 de outubro
de 1072, correspondem os vencimentos fixados pa.ra
cargos do Grupo-Direção c Assessoramento Superiores, código CD-DAS-100, de Igual h'ierarqula.

Parágrafo único. As gratificações de representação e de nível universitário, bem como as diárias
de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções, que estiverem sendo
percebidas pel-os ocupantes cfetlvos dos cargos a que
se refere este artigo, são absorvidas pelo vencimento
fixado no art. 1.~ para o correspondente cargo em
comissão.
Art. 6.0 A grat'iflcação por tempo de serviço dos
Dlretores efetlvos do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados será calculada conforme o disposto no
art. lO da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a partir da Implantação do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores na Câmara dos Deputados.
Art. 7.o o funcionário nomeado para o cargo
em comissão perderá, durante o período em que o
exercer, o vencimento do cargo efetlvo de que .for
ocupante bem como qualquer vantagem acessorla
porventura percebida, ressalvados o salârlo-famílla e
a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. a.o Os vencimentos fixados no art. 1.0 59mente serão aplicados a partir da data da publicaçao
do ato de transformação ou reclassificação dos atuals
cargos funções e encargos de dlreção e assessoramenta superiores, em cargos Integrantes do Grupo de
que trata esta Lei.
Art. 9.0 As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendldns pelos recursos orçamentários
próprios da Câmara dos Deputados.
Art. 10. Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1973; 152.o da Independência e 85.0 da República. - EMíLIO G. Ml1:DICI Alfredo Buza.id.
LEI N. 0 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classificação de
cargos do Serviço Civil da União e das autarquias fe1lerais, e dã outras providências.

o

Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu s::mclono a seguinte Lei:
Mt. 1. 0 A classificação de cargos do Serviço
Civil dn União e das autarquias federais obedecerá
às dlretrlzes estabelecidas na presente lei.

Art. 2.0 Os cargos serão classificados como de
provimento em comissão e de provimento efetlvo,
enquadrando-se, basicamente, nos .seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
I - Dlreção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II - Pesquisa Cientifica e Tecnológica
III - Diplomacia
IV - Magistério
V .- Polícia Federal
VI .::... Trlbu taçiio, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII - Serviços Auxiliares
IX - Outras atlvldades de nível superior
X - Outras atlvldades de nível médio.
Art. 3. 0 Segundo a correlação •e afinidade, a
nature<o. dos tra.bnlhos ou o nível de conhecimentos
aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atlvldades,
compreenderá:
I - Dlreção e Assessoramento Superiores: os
cargos de dlreção e nssessoramento superiores da admlnlstrnção cujo provimento deva ser regido pelo
critério da confiança, segundo for estabelecido em
regulamento.
II - Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com atribuições, exclusivas ou comprovadamente
principais, de pesquisa cientifica, pura ou aplicada,
para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente e
não estejam abrangidos pela legislação do Magistério Superior.
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a
representação diplomática.
IV - Magistério: os cargos com atlvldades de
magistério de todos os níveis de ensino.
·

v - Polícia Federal: os cargos com atribuições
de natureza policial.
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os
cargos com ativldades de tributação, arrecadação e
flscallz:tção de tributos federais.
VII - Artesanato: os cargos de atlvidade de natureza permanente, principais ou auxiliares, relaclonadas com os serviços de artífice em suas várias
modalidades.
VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de ativldades administrativas em geral, quando não de nível
superior.
IX -- Outrns atlvldades de nível superior: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma
de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X - Outras atlvldades de nivel médio: os demais
cargos para cujo provimento se exija diploma ou
certificado de conclusão de curso de grau médio ou
habilitação equivalente.
Parágrafo único. As atlvldades relaclonadns com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução lndlreta, mediante con-
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trato, de acordo com o artigo 10, § 7.o do Decretolei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4.0 Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da Administração, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5,o Cada Grupo terá sua própria escala e
nível a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores:
Importância da atividade para o desenvolvimento nacional.
I -

II - complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e
III - Qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
Parágrafo único. Niilo haverá conlespondêncla
entre os níveis dos diversos Grupos, para nenhum
efeito.
Art. 6. 0 A ascensão e a progressão funcionais
obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos
pelo Poder Executivo, associados a um sistema de
treinamento e qualificação destinado a assegurar a
permanente atuallzação e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 7. 0 o Poder Executivo elaborará e expedirá
o novo Plano de Classificação de Cargos, total ou
parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.
Art. 8.0 A Implantação do Plano será feita por
órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se
levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa, com base no Decreto-lei n.o 200, de 25 de
fevereiro de 1967;
II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e
atribuições decorrentes da providência mencionada
no Item anterior; e
III - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. 9.0 A transposição ou transformação dos
cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta
lei, processar-se-á gradatlvamente considerando-se
as necessidades e conveniências da Administração e,
quando ocupados, segundo cri térlos seletlvos a serem
estabelecidos para os cargos Integrantes de cada Grupo, Inclusive através de treinamento Intensivo e obrigatório.
'
Art. 10. o órgão central do Sistema de Pessoal
expedirá as normas e Instruções necessárias e coordenará a execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos Integrantes da Presidência da
República e autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para aprovação mediante decreto.

I
,I

§ 1.o o órgão central do Sistema de Pessoal
promoverá as medidas necessárias para que o plano
seja mantido permanentemente atuallzado.
§ 2.o Para a correta e uniforme Implantação do
Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá gradatlva e obrigatoriamente o treinamento de

todos os servidores que participarem da tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse objetlvo.
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de Classificação de Cargos, haverá, em cada MInistério, órgão Integrante da Presidência da República ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível,
sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal
respectivo, com a Incumbência de:
I - determinar quais os Grupos ou respectivos
cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade
a que se refere o artigo 8.0 desta lei;
II - orientar e supervisionar os levantamentos,
bem como realizar os estudos e anállses Indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e

III - manter com o órgão central do Sistema de
Pessoal os contactos necessários para correta elaboração e Implantação do Plo.no,
Parágrafo único. Os membros das Equipes de
que trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos Integrantes da
Presidência da República ou de autarquia, devendo
a escolha recair em servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, esteja,m
em condições de exprimir os objetivos do Minlstmo,
do órgão ln tegrante da Presidência da República ou
da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de cargos a ser Instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada
Ministério, órgão Integrante da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos Inferior,
em relação a cada grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A n::.o observância da norma
contida neste artigo some11te será permitida: .
a) mediante redução equivalente em outro gru~
po, de modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados perante o órgão central do Sistema de Pessoal,
se Inviável a providência Indicada na alinea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da
Constituição e em particular, no seu artigo 97, as
formas de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e
disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes aplicando as disposições, o. respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públlcos
Civis da União.
Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se
refere a Lei n. 0 3. 780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é considerado extinto, observadas as
disposições desto. lei.
Parâgrafo único. A medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de
cada categoria, classificados conforme o sistemn de
que trata este artigo, passarão a Integrar Quadros
Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para. efeito do dispostO no art. 108, § 1.'
da Constltulçüo, as dlretrizes estabelecidas nesta lei,
Inclusive o disposto no artigo 14 e seu po.rágrafc:
único, se aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais
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à classificação dos cargos dos Territórios e do Distrito
Federal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publlcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 ele dezembro de 1970; 149.0 da Independência e 82. 0 da Repúbl!cn. - EMíLIO G. MÉDJCI
- Alfredo Guzaid - Adalberto de Barros Nunes Orlando Geisel - M.irio Gibson Barboza - Antônio
!Delfim Netto - Mário Davhl Andrcaz,!:t - L. F.
C;me Lima - Jnrbas G. Passarinho - Júlio Barata
- Márcio de Souza e 1\fcllo - F. Rocha Lagôa 1\!arcus Vinicius l'ratini de Moraes - Antônio Dias
Leite Júnior - Jof.o Paulo dos Reis Venoso - José
Costa cavaicanti - Hygino C. Corsetti.
DECRETO-LEI N.0 1.445
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976
Reajusta os vencimentos e salários dos
servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas
da União, e dá. outras providências.

o Presidente da Repúbllca no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, !tem m, da Constituição,
decreta:
Art. 1.a Os atuals valores de vencimento, salário, provento e pensão do pessoal c!vil, ativo e !nativo,
do pessoal civil docente e coadjuvante do magistério
do Exército e dos pensionistas, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n.0 1. 348, de 24 de outubro de 1974,
serão reajustados em 30% (trinta por. cento), excetuados os casos previstos nos arts. 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 8.0 ,
9.o e 17 deste decreto-lei.
Parágrafo único.
Em relação ao pessoal clvll
docente e coadjuvante do magistério da Aeronáutica,
o reajustamento previsto neste artigo Incidirá sobre
os valores fixados pela Lei n.0 6 .250, de 8 de outubro
cie 1975.
Art. 2.0 Os vencimentos mensais dos Ministros
de Estado; dos membros da Magistratura, do Tribunal
de Contas da União e do Ministério Público; do Consultor-Geral da Repúbllca e do Dlretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Públlco serão
fixados nos valores constantes do Anexo I deste decreto-lei.
§ 1.0 Incidirão sobre os vencimentos a que se
refere este artigo, nos casos Indicados no Anexo I
deste decreto-lei, os percentuais de Representação
Mensal especificados no mesmo Anexo.

§ 2.a Os membros dos Tribunais, quando no
exercício da Presidência destes, e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral terão o valor da respectiva
Representação Mensal acrescido, respectivamente, de
10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento).
§ s.o A gratificação previst11 no art. 12 do Decreto-lei n.o 113, de 25 de janeiro de 1967, para os
Juizes da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fica absorvida pelo valor global de retribuição
estabelecido, para os respectivos cargos, no Anexo I
deste decreto-lei.
Art. 3. 0 Os vencimentos ou salários dos cargos
em comissão ou das funções de confiança integrantes
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, a que
se refere a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
serão flX11dos nos valores constantes do Anexo II deste decreto-lei, ficando a respectiva escala acrescida

dos Níveis 5 e 6, com os valores fixados no mesmo
Anexo.
§ 1.0 Incidirão sobre os valores de vencimento ou
salário de que trata este artigo os percentuais de Re·
presentação Mensal especificados no referido Anexo
II, os quais não serão considerados para efeito de
cálculo de qualquer vantagem, indenlzação, desconto
para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do EStado, ou proventos de aposentadoria.
§ ·2:a li: facultado ao servidor de órgão da Administração Federal dlreta ou de autarquia, Investido
em cargo em comissão ou função de confiança integrante do Grupo Dlreção e Assesoramento Superiores, optar pela retribuição de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20% (vinte por cento)
do vencimento ou salário fixado para o cargo em
comissão ou função de confiança, não fazendo jus
à Representação Mensal.
§ 3. 0 A opção prevista no a.rt. 4.o, e seu parágrafo único, da Lei n.O 5 .843, de 6 de dezembro de
1972, far-se-ã com bases nos valores de vencimento
ou salário estabelecidos, nos Anexos I e II, para o
cargo ou função de confiança em que for· investido
o servidor e sem prejuízo da percepção da correspondente Representação Mensal.
§ 4. 0 Os valores de vencimento e de Representação Mensal, a que se refere este artigo, não se
aplicam aos servidores que se tenham aposentado
com as vantagens de cargo em comissão, cujos proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento),
na conformidade do art. 1.0 deste decreto-lei.
§ 5.0 A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e a classificação, na respectiva escala de Níveis, dos cargos em comissão ou
funções de confiança que o integrarão far-se-ão por
decreto do Poder Executivo, na forma autorizada pelo
art. 7.o da Lei n.o 5. 645, de 1970.
Art. 4.0 As gratificações correspondentes às
funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência
Intermediárias, código DAI-110, serão reajustadas nos
valores estabelecidos no Anexo II deste decreto-lei,
observado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. A soma da Gratificação por
Encargo de Direção ou Assistência Intermediária com
a retribuição do servidor, designado para exercer a
correspondente função, não poderá ultrapassar o valor da estabelecida para o respectivo cargo ou emprego, acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento
ou salário fixado para o Nível 1 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores.
Art. 5.o A partir de 1.0 de março de 1976, será
aplicada aos servidores em atividade, Incluídos no
Plano de Classificação de cargos instituído pela Lei
n.o 5. 645, de 1970, a IX Faixa Gradual correspondente
ao Nível da classe que tiver abrangido o respectivo
cargo ou emprego, com o valor constante da Tabela
"B" anexa ao Decreto-lei n.0 1.348, de 1974, reajustado em 30% (trinta por cento).
Parágrafo único. Em relação aos Grupos Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, Segurança e Informações e Planej amento, os valores de vencimento
ou salário fixados, respectivamente, pelos Decretosleis n.o• 1.392, de 19 de fevereiro de 1975, e 1.400, de
22 de abril de 1975, e pela Lei n,0 6.257, de 29 de outubro de 1975, serão reajustados em 30% (trinta por
cento).
Art. 6.· A escala de vencimentos e salários dos
cargos efetivos e empregos permanentes dos servidores em atlvidade, incluídos nos Grupos de Categorias
Funcionais compreendidos no Plano de Classificação
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de Cargos, será a constante do Anexo III deste decreto-lei.
§ 1.0 As Referências, especificadas na escala de
que trata este artigo, Indicarão os valores de vencimento ou salário estabelecidos para cada classe das
diversas Categorias Funcionais, na form!l do Anexo IV
deste decreto-lei.
s :.:." Na Implantação da escala prevista neste al·
tlgo, será aplicada ao servidor a Referência de valor
de vencimento ou salário Igual ao que lhe couber em
decorrência do reajustamento concedido pelo art. 5.o
deste decreto-lei.
§ 3.0 Se não existir, na escala constante do
Anexo III, Referência com o valor de vencimento ou
salário Indicada no parágrafo anterior, será aplicada
ao servidor a Referência que, dentro da classe a que
pertencer o respectivo cargo ou emprego, na forma
estabelecida no Anexo IV deste decreto-lei, consignar
o vencimento ou salário de valor superior mais próximo do que resultar do reajustamento concedido
peJo art. 5.0 , e seu parágrafo único, deste decreto-lei.
Art. 7.0 Os critérios e requisitos para a movimentação do servidor, de uma para outra Referência
de vencimento ou salário, serão estabelecidos no regulamento da Progressão Funcional, previsto no art. 6. 0
dn Lei n.o 5. 645, de 1970.
Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor de vencimento ou salário, estabelecido
para a Classe final ou única de cada Categoria Funcional, corresponderão à Classe Especial, a que somente poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da. lotação global da
Categoria, segundo critério a ser estabelecido em regulamento.
Art. 8. o Os vencimentos do pessoal integrante da
carreira de Diplomata, Código D-301, quando em
exercício na Secretaria de Estado, serão os fixados no
Anexo v deste decreto-lei, sobre eles incidindo os percentuais de Representação Mensal especificados no
mesmo Anexo.
§ 1.0 A Representação Mensal a que se refere
este artigo não será considerada para efeito de cálculo de qualquer vantagem, lndenização, proventos de
aposentadoria ou desconto prevldenclário.
§ 2.0 Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, de que trata este artigo, não se aplicam
aos !nativos, cujos proventos serão reajustados em
30% (trinta por cento), na conformidade do disposto
no art. 1.o deste decreto-lei.
Art. 9.o A escala de vencimentos e salários dos
cargos efetlvos e empregos permanentes dos servidores
em atlvldade, Incluídos no Grupo Magistério, Código
M-400 ou LT-M-400, bem assim dos Auxl!!ares de Ensino, será a constante do AnelCO VI deste decreto-lei.
§ 1.0 Os cargos ou empregos de dirigentes de
Universidades e de Estabelecimentos Isolados de Ensino Superior mantidos pela União, relacionados no
art. 16 da Lei n.o 6.182, de 11 de dezembro de 1974,
serão Incluídos e classificados no Grupo-Dlreção e
Assessoramento Superiores, não se lhes aplicando o
sistema de Incentivos Funcionais, Inclusive os previstos no § 1.0 do referido art. 16.
§ 2.0 Os valores de vencimento e salários, a que
se refere este artigo, não se aplicam aos !nativos,
cujos proventos serão reajustados em 30% (trinta por
cento), na conformidade do disposto no art. 1.0 deste
decreto-lei.
Art. 10. Ficam lnstltuidos a Gratificação de A'•'i·
v!dade e a Gratificação de Produtividade, que se Incluem no Anexo II do Decreto-lei n.0 1.341, de 22 de
agosto de 1974, com as cnracteristtcas. definição, beneticllír!os e bases de concessão estabelecidos no Ane-

xo VII deste decreto-lei, não podendo servir de base
ao cálculo de qualquer vantagem, lndenlzação, desconto para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoria.
§ 1.0 A percepção das gratificações de Atlvidade
e de Produtividade sujeita o servidor, sem exceção, ao
mínimo de a (oito) horas diárias de trabalho.
§ 2. 0 As Gratificações de que trata este artigo
não se apl!cam aos servidores Integrantes dos Grupos
- Magistério e Pesquisa Cientifica e Tecnológica, os
quais estão sujeitos ao sistema de Incentivos Funcionais previsto na Lei n,o 6.182, de 1974, nem aos do
Grupo-Diplomacia.
§ 3.0 A Gratificação de Atlvldade será concedida a membros do Ministério Público, nos casos e percentual especificamente Indicados no Anexo I deste
decreto-lei, aplicando-se a ressalva constante da parte
final do caput deste artigo.
§ 4.0 As Gratificações de Atlvldade e de Produtividade ficam incluídas no conceito de retribuição,
para efeito do disposto no § 2.0 do art. 3.0 e no parágrafo único do art. 4.o deste decreto-lei.
Art. 11. O percentual referente à Gratificação
por Trabalho com Ralos X ou Substãnclas Radloativa.;~
é fixado em 40o/o (quarenta por cento), de conformidade com a Lei n.o 1.234, de 14 de novembro de 1950,
e na forma estabelecida no Anexo VII deste decretolei.
Art. 12. Os beneficiários do Auxílio para Moradia,
previsto no Item IX do Anexo II do Decreto-lei n.0
1.341, de 1974, passam a ser os indicados no Anexo VII
deste decreto-lei.
Art. 13. Fica Incluída no Anexo II do Decreto-lei
n. 0 1.341, de 1974, sob a denominação de Gratificação
por Produção Suplementar, a vantagem de que trata
a Lei n.0 4.491, de 21 de novembro de 1974, com as
características, definição, beneficiários e bases de
concessão Indicados no Anexo VII, com as mesmas
ressalvas aplicáveis à..s demais gratificações previstas neste decreto-lei.
Art. 14. Os ocupantes de cargos e empresas integrantes da Categoria Funcional de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de trabalho,
podendo, a critério e no interesse da Aminlstração,
exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos
dessa categoria, Inclusive no mesmo órgão ou entidade.
§ 1.0 o Ingresso nas Categorias Funcionais de
Médico de Saúde Pública e de Médico do Trabalho
far-se-á, obrlgatoramente, no regime de 8 (oito) horas diárias, a ser cumprido sob a forma de dois contratos Individuais de trabalho, não fazendo jus o servidor à percepção da Gratificação de Ativldade.
§ 2.° Correspondem à jornada estabelecida neste
artigo os valores de vencimento ou salário fixados
para as Referências especificamente Indicadas no
Anexo IV deste decreto-lei.
Art. 15. Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes das Categorias Funcionais de Odontólogo,
Técnico em Comunicação Social e Técnico de Laboratório ficam sujeitos à jornada de 8 (oito) horas de
trabalho, não se lhes aplicando disposições de leis especiais referentes ao regime de trabalho estabelecido
para as correspondentes profissões.
Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Categorias Funcionais de Médico, Odontólogo
e Técnico de Laboratório poderão optar pelo regime
de 30 <trinta) horas semanais e os da Categoria de
Técnico em Comunicação Social pelo de 35 <trinta e
cinco) horas semanais de trabalho, caso em que perceberão os vencimentos ou salários correspondentes
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deste decreto-lei, não fazendo jus à Gratificação de
Atlvldade.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de
dois cargos ou empregos de Médico, a opção assegurada por este artigo somente poderá ser exercida em
rcl~ção a um dos cargos ou empregos.
Art. 17. As retribuições dos servidores de que
trata o art. 2. 0 do Decreto-lei n.o 1.313, de 28 de
fevereiro de 1974, serão reajustadas de acordo com ·o
critério Indicado no mesmo dispositivo e respectivos
parágrafos, observado o disposto no art. 15 do Decreto-lei n.0 1.341, de 1974.
Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos
em decorrência deste decreto-lei:
I - os valores de vencimento c de gratificação
de função, correspondentes aos cargos em comissão e
às funções gratificadas previstos no sistema de classificação de cargos Instituído pela Lei n.o 3. 780, de 12
de julho de 1960;
II - as gratificações, vantagens e lndenlzações
mencionadas nos §§ 3.0 e 4.o do art. 3.o e no § 1.o do
art. 6.o do Decreto-lei n.o 1.341, de 1974.
§ 1,0 Os valores das gratificações pela Representação de Gabinete serão fixados em regulamento.
§ 2. 0 A norma constante deste artigo alcança os
servidores não Incluídos no Plano de Classificação de
cargos de que trata a Lei n.o 5. 645, de 1970.
Art. 19. As diferenças Individuais de vencimento, salário ou vantagem, a que fizer jus o servidor em
decorrência da aplicação das faixas graduais Instituidas pelo Decreto-lei n.0 1.341, de 1974, serão absorvidas pelo valor de vencimento ou salário resultante
do reajustamento concedido por este decreto-lei.
Parágrafo único. o servidor continuará a fazer
jus à diferença Individual, que venha a subsistir por
força da aplicação deste artigo, a qual será absorvida,
progressivamente, na mesma proporção dos aumentos
de vencimento, progressão ou ascensão funcionais,
supervenlentes à vigência dos efeitos financeiros deste decreto-lei.
Art. 20. O reajustamento dos proventos de lnatlvldacle, na forma assegurada pelo art. 1.o deste decreto-lei, Incidirá, exclusivamente, sobre a parte do
provent~ correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre outras parcelas, de qualquer natureza,
Integrantes do provento, ressalvada, apenas, a referente à gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 21. A partir de 1.0 de março de 1976, os titulares de cargos em comissão e de funções de confiança, Integrantes dos Grupos-Direção e Assessoramenta Superiores e Dlreção e Assistência Intermediária, não poderão ser designados para o desempenho
de funções de Assessoramento Superior a que se refere o Capítulo !V do Titulo XI do Decreto-lei n.0 200,
de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada pelo
Decreto-lei n.0 900, de 29 de setembro de 1969.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às designações para funções de Assessoramento
Sup.erlor ocorridas antes da data da publicação deste
decreto-lei, não podendo, nesses casos, haver alteração nos valores da retribuição percebida pelos respectivos titulares em razão do exercício de tais funções, enquanto nelas permanecerem.
Art. 22. Os órgãos da Administração Federal direta e Autarquias federais deverão providenciar a
redução progressiva dos respectivos Quadros e Tabelas Permanentes, mediante extinção e supressão automática de cargos e empregos que vagarem em virtude de aposentadoria.
§ 1.0 A norma constante deste artigo não se
aplica aos Integrantes do Ministério Público e dos

Grupos Diplomacia, Código D-300, Policia Federal,
Código PF-500, e Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Código TAF-600.
§ 2.0 Para efeito do disposto neste artigo, deverão os órgãos e autarquias encaminhar no Departamento Administrativo do Serviço Público, a 1,0 de
junho e a 1,0 de dezembro de cada exercício, proposta
para reformulação das respectivas lotações, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 23. O reajustamento de vencimentos, ~alá
rios, proventos e pensões, concedido por este decretolei, e o pagamento das Representações Mensais e das
Gratificações de Atlvldade e de Produtividade, nos
casos e percentuais especificados, vigorarão n partir
de 1.0 de março de 1976.
Art. 24. Nos cálculos decorrentes da aplicação
deste decreto-lei serão desprezadas as fracões de cruzeiro, Inclusive em relação aos descontos qÚe Incidirem
sobre o vencimento ou salário;
Art. 25. O órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal - SIPEC elaborará
~s tabelas de valores de níveis, símbolos, vénclmentos
e gratificações resultantes da aplicação deste decretolei, bem assim firmará a orientação normativa que
se fizer necessária à sua execução, Inclusive quanto à
aplicação do disposto no art. 21 e seu parágrafo único
deste decreto-lei.
Art. 26. Continua em vigor o disposto no § 1.0
do art. G.o da Lei n.0 6. 036, de 1.o de mala de 1974.
Art. 27. O reajustamento de proventos de aposentadoria previsto no Decreto-lei n.o 1.325 de 26
de abril de 1974, com as alterações constantes deste
artigo, terá Início a partir de 1.0 de maio de 1976.
§ 1.0 O pagamento da Importância de aumento,
decorrente do reajustamento de proventos a que se
refere este artigo, far-se-á em parcelas bimestrais e
cm percentuais a serem estabelecidos de modo que o
novo valor de proventos seja totalmente atingido em
1.o de março de 1977.
§ 2.0 O valor de vencimento que servirá de base
ao reajustamento será o correspondente à classe Inicial da Categoria em que seria Incluído mediante
transposição ou transformação, o cargo ocupado na
atlvldade, considerado o valor da IX Faixa Gradual
estabelecida para a referida classe, resultante da
aplicação do disposto no art. 5.0 deste decreto-lei.
§ 3.0 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, não serão conslder.ados os casos de transformação
de cargos ocorridos em Categoria Funcional diversa
daquela cm que estes seriam originariamente Incluíelos.
§ 4.0 Se as atribuições Inerentes ao cargo em
que se aposentou o servidor não estiverem previstos
no novo Plano de Classificação de Cargos, tomar-se-á
por base, para efeito do disposto no parágrafo anterior, a Categoria Funcional de atlvldades semelhantes, Inclusive no que diz respeito ao nível de responsab!lldade, complexidade e grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho.
§ 5,0 No caso dos agregados, a Categoria Funcional que servirá de base ao reajustamento dos respectivos proventos será aquela de atribuições correlatas
com as do cargo em comissão ou função gratificada
em que ocorreu n agregação, observndo o disposto no
§ 2.o deste artigo.
§ 6.o o reajustamento de proventos assegurado
por este artigo Incidirá sobre a parte do provento
correspondente ao vencimento-base e acarretará a
supressão de todas as vantagens, gratificações, parcelas c quaisquer outras retribuições percebidas pelo
!nativo, ressalvados, apenas, o salárlo-famil!a e n gratificação adicional por tempo de serviço.

'
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-151§ 7.o Não haverá o reajustamento de proventos
de que trata este artigo nos casos em que estes já
sejam superiores ao valor de vencimento da classe
inicial que servirá de base ao respectivo cálculo.
§ 8.° Caberá ao órgão Central do SIPEC elaborar
Instrução Normativa disciplinando a execuçâo deste
artigo, bem a.sslm a.s tabelas com os valores de proventos reajustados e com os percentuais bimestrais de
pagamento a que se refere o § 1.0

Art. 28. A despesa decorrente da aplicação deste
decreto-lei será atendida à conta da.s dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 29. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

BrMilla, 13 de fevereiro de 1976; 155.0 da Independência e 88.0 da República. - Ernesto Gel8el.
ANEXO I

' dç

(Art. 29'do Decreto-lei n9

'

~i d~~

HSCAi.AS llf: !Url'RI 1\U I ÇitO

Vcnéiu,cnto Mcms:ll
Cr$
a) CARC.OS DE :-J\TUt:EZA
i'ECW.

R"éjifCs'CiiEÇiiõ
~km~nl

r~

de Estado

22.000,00

70~

Consultor-Geral da Repúbl!:.
cu

22.000,00

'/Ot

Diretor-Geral do Dcpnrtnmc!!.
to J\rlnúnis tra t i\·o do Serviço Público

22.000,00

70~

Gove:rnador de Território l'o
doral
-

18.000,00

3S'i.

Secretário de Governo de
Território l'edcral

12.100,00

20\

22.000,00

70\

20.000,00

60'i.

20.000,00
14.000,00

60'i.
35\

13.500,00

30\

11.000,00

25\

10.000,00

20\

Auditor Substituto de la.
Entt·iincia

8.950,00

20\

.ru>TIÇA 00 TIWAUÓ
Ministro do •Tribun:tl Superior do Trabn lho

20.000,00

60\

~linistro

b)

~~\G!S'IRATUR:\

~linistro do Supremo
nal l't:deral

'frib~

Ministro do Tribun:ll l'cde
Tal de Recursos
JUSTIÇA

~:1Ll1'AR

Ni.nistro do Superior Tri b!!_
nal ~Iili ta r
Auditor Corregedor
Auditor Militar de 2a. Entrância
Auditor ~lilitar de la. f:ntrânc:ia
Auditor Substituto de ~,.
Entl'iincia

Gra tli ic:tt; :lo .
de Atividadc

-IS2-

A N E X O I (continuação)
Vencimento Nens:il
Cr$
Juiz de Tribunal Regional do
Trabalho
Juiz-Presidente de Junta de
ConciJ.iação c Julgamento

Representação
Nensal

16.000,00

35\

14.000,00
10.950,00

35\
20'.

35~

Juiz d!l Direi to

16.000,00
15.100,00

Juiz Substi tt.i:tC

13.~00,00

30~

Juiz Tcmpor<Írio

10.000,00

20%

16.000,00
12.500,00

35%

20.000,00
13.500,00

60%

22.000,00

70\

20.000,00

60%

Juiz-Presidcn te Substituto
JU~'TI ÇA 110 DI STRI1'0 FEDTIRAL
E OOS TEIUUTCíJUOS

Desembargador

35~

JUSTIÇA FEnEI\AL DE la.
lNSTÃt\CJA

Juiz Federal
Juiz Federal Substituto

25~

-----------c) TRJ BU:\1\L IJE CONTAS DA UNIJ\0
Ministro do TribLUl.'ll de Contas
ela tltüão
Auditor

30\

d) ~IINIS'l'nRIO PÚBLICO J\.Jl\'fO
Ã JUSTI ç.-.. co~.lJ~t
Procurador-Geral da República
Subprocurador-Gera 1 ela Rcrx:i

blicn

-

Grntificação
de Ati\'idade
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A N B X O I ·(con tirtuação)

venc1mento Mensal
Cr$

I
I
[

I
I

Procurador da RepUblica
de la. categoria
Procurador da República
de 2a. Categoria
Pl·ocurador da República
de 3a. Categoria
JlM'O À JUSTIÇA I>IILITAR
Procurador-Geral da Ju~ .
tiça ~lilitar
Subproc:urad?r-Geral
Procurador de la. Catcgo
ria
Procurador de Za. Catego
ria
Procurador de 3a. Cate~
ria
Advo~ado de Ofício de 2a.
Entrancia
.Advogado de Ofício de la.
Entrância
JUNTO À JUSTIÇA 00 TRA.
Bl\LHO

.

Mensal

Gra~ificaçao

de Atividade

13.313,00

20\

10.950,00

20\

9.450,00

20\

20.000,00
12.700,00

60\
35\

10.950,00

20i

9.450,00

20\

7.600,00

20\

6.8~tJ',OO

20\

6.300,00

20\

-

Procurador-Geral da Justiça. do Trabalho·
Procurador
Trabalho de
la. categoria
Proctn•ador do Tl~balho de
2a. categoria
Procurador Adjunto
· JUNTO À JUSTIÇA DO DISI'RI

ao

I'

· Representaçao

20.000,00

60'\

-

10.950,00

201

9.450,00
7.600,00

-

20\
20\

16.000,00
12.000,00
10.950,00
10.000,00
7.900,00
6,850,00

35\
30\

TO FEDERAL B DOS 'fERRITO='
RIOS

Procurador-Geral
Subprccurador
Curador
Proll'Otor Pu"blico
Prolll)tor Substituto
Pe6en4o~ Púbt~eo

-

20\
20\
20\

201

-1S4-

A N E XO

I (continuação)

VenCJJI1l':ltO o•!ensal
Cr$

--------------------~ - - - - · -·~··--~

ll•'Presciitil-Çuo
~lcnsal

Gr:: t ificcç~t."' ··
de Atividn.:,·

JUNTO AO 11\ll~N\i.• Dll CONfAS
DA u:m,o
J>rocuraclor-Gcml
kljunto de Procurador

20.000,00
10.950,00

60\

12.1.00,00
]2.100,00

40\

20\

'

c) TRI!llr.'l!\1, ~WliTI!>!O

Juiz Presidente
Juiz

----------1

20\

.·====

-,~--~~---·---~--c-~==·
~~~~~~~

ANEXO
(Artigos 39 e 4• do Decreto-lei n9
ESCALA DE RETRIBUIÇÃO DOS CARGOS EM
TENCIA INTER}IEDIÃRIAS, INCLUIDOS NO
DE
GR UP OS

II

1'-/l.f..l, de/:3de

-h..{-J.?..LL<\,-o de 1976)
COMISSÃO, FUNÇQES DJ ~ONFIANÇA E FUNÇOES DE DIREÇÃO OU ASSI~
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI N9 5.645,
10 DE DEZEMBRO DE 1970.
Vencimento ou
Salário Mensal

NIVEIS

Representaçao
~lensal

'

a) D•.:EÇÃO E ASSESSQ
RAHENTO SUPERIORES

'

-

DAS-6
DAS-5
DAS-4
· DAS-3
DAS-2
DAS-1

N I V E I S

b) DIREÇAO E ASSIST~~
INTER.\IEDIÁRIAS

Cr$
20.000,00
18.000,00
17.000,00
14.500,00
13.000,00
11.000.00
Valor Mensal de

60\
55\
50\
45\
35\
20\

v.
v.

I

Gratificarão

CORRELAÇÃO COM CATEGO
R_IAS DE NIVEL SUPERIGl .
DAI-3
l>AI-2
DAI-1

1.900,00
1.500,00

-

CORRELAÇÃO Cml CATEGO
RIAS DE NfVEL MEDIO DAI-3
DAI-2
DAI-1

1.500,00
1.300,00
1.000,00

-

Cr$

z.soo.oo

-

-

-

-

-
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A N E X O III

q~<

,

dc/L{i.<,\.e~''\.."'

(Artigo 69 do Decreto-lei n9
M .. \f•
de 1976)
ESCALA Dli VUI\CH!ENTOS E SALÁRIOS, E RESPECTIVAS REPrlRENCIAS DOS CARGOS É.
FE1'IVOS E E~IPHUGOS l'ER!·IANANT!lS INCLU!DOS NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
DE
9
CARGOS DE QUE TRATA A LEI N 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970.
Valor mensal REFER!l:o;CIAS
de. vencimento
ot.i salârio-CrS

13.313,00
12.678,00
12.075,00
11.501,00
10.953,00
10.~32,00

9.934,00
9.~61,00

9.011,00
8.582,00
8.173,00
7.783;00
7.412,00
7.060,00
6.723,00
.6.403,00
6.098,00
5.807,00
5.531,00
5.267,00
5.018,00
4.778,00
~.551,00

4.335,00
4.128,00
3.932,00

-

57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46

45
44
43
42
4l

40
39
38
37
36
35
34

33
32

Valor mensal
de vencimento
ou salário

3.745,00
3.565,00
3.395,00
3.233,00
3.078,00
2.937,00
2.792,00
2.659,00
2.532,00
2.412,00
2.297,00
2.187,00
2.083,00
1.985,00
1.891,00
l. 801,00
l. 716,00
1.634,00
1.556,00
1.482,00
1.411,00
1.345,00
1.281,00
1. 219,00
1.160,00
1.106,00

REFERt"'CIAS

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

lO
9
8
7
6

- Valor

mensal
de vencimento
ou salário

REFERt'\CIAS

1.053,00
1.003,00
956,00
911,00
868,00

5
4
3
2
i
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A N E X O Iy

(,

(S 19 do Art,69 do Decreto-lei n 9

N'if , de !ó de -'\.f{-<.\l..~t~ de

1976)

· REFERENCIAS DE VllNCU!EN10S E SAJ,ÁRIOS DOS CARGOS EJETIVOS E EMPREGOS
PERNANENTES, INCLUIDOS NO PLANO DI! CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE
QUE
TRATA A LEI N9 So64S, DE 10 Dll DEZE~IBRO DE 1970.

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

GRUPOS

--

-

CODIGO

Pesquisador
em
CIE,ti Ciências Exa tas
1' !FICA P. TEf c ela Natureza
NOLOGICA
Pesquisador
em
( PCT-200
ou Ciências da SaQ
L'l'-PCT-20il)
de

PC'f-ZOl ou
LT-PCT-201

pESQUISA

I

PCT-202 ou
LT-PCT-202

Pesquisador
cm ! PCT-203 ou
Ciências Sociais ! LT-PCT- 203
c Humanas
Pesquisador
cm
Tecnologia
e PC1'-204 ou
Ciências Agríco- L'I'-PCT, 204
las

'r
L

de
PolÍcia Federal

RAL
( PF-500)

b)

Inspetor
de
Polícia. Federnl
Perito Criminnl
de
Técniêo
Censura

CLASSE ESPECIAL
Pesquisador
Pesquisador A!
socindo ll
Pesquisador A!
saciado A
Pesquisador A!
sistente B
Pesquisador As
sistcntc A

- de 55 a 57
- de 51 a 54
- ele 48 a 50
- de 45 a 47
- de 42 a 44
- de 37 a 41

--

a) Delegado
pOL!CIA FEDE

RHERI!NC lAS DE VEi\C ntE:\TO OU
SALÁRJO POR CLASSE

PF- 501

PF-502
PF-503

-----

CLASSE ESPECIAL - de 55 a 57
- de 51 a 54
CLASSE ONICA
CLASSE
CLASSE
CJ.ASSE
CLASSE

ESPECIAL
C
U
A

-

ele
de
de
de

49
46
42
37

a 51
a ~s
a 45
a 41

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CI.ASSE

ESPECIAl,
C
R
A

-

de
de
de
de

37 a 39
33 a 36
29 a 32
24 :1 28

PF-504

c) Agente de P~ PF- 506
lÍcia Federal

I
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A N E X O IV (continuaçã'o)

...---------:-----------------------------·-----·-----CATEGORIAS
CODIGO
REFERBNCIAS DE VENCHU.::'\TO OU
GRUPOS

FUNCIONAIS

·

d) Escrivão de PF-505
PolÍcia Fed~
ral
Papilosco_Pi!! PF-507
ta Policial

POLfCIA F_g
DERAL
(PF-500)

a) Fiscal de
Tri.butos F~
r ais

1'AF~601

TRIBUTAÇÃO,
ARRECADA,ÇÃO E b) Controlador
da Arrecad~
FI SCAJ, I ZAÇÃO
ção Federal
(TAF-600)

TAF-602

c) Fiscal de
Tii.butos de

I

I
I

ld)

Açucar e
cool

Ã!.

Fiscal

de

1

_j

TAP-60,1

Contribuiçõ · TAF-GOS
Providenciá-

_:_as

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
1 CLASSE
1 CLASSE
I

I

1

CLASSE ESPECIAL - de 37 a 39
CLASSE B
- de 31 a 36
CLASSE A
- de 24 a 30

I

II

--

SALÁRIO POR CLASSE

-----

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

I
I

ESPECIAl.
C
B
A
ESPECIAL
C

n
A

·-

de
de
de
de
de
de
- de
- de

ESPECIAL - de
C
- de
B
- de
A
- de

55 a 57
51 a 54
48 a 50
42 a 47
54 a 56
51 a 53
47 a 50
40 a 46
52 a
<IS a
43 a
37 a

54
51
47
42

I CLASSE IJSPECIAJ. - de
CLASSEB

54 a 56
- de 50 a 53
-de47a49

CLASSE A

- de 4 o a 4ú

1 CLASSE C

I
1
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' N E X O IV (continuação)

I

GRUPOS

i_

I

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

CODIGO

de Es
Ia) Artífice
trutura de Obr:iS

I

e Meta iurgia
Artífice de ~lac_!
nica
Artífice de Ele
tricidada e CÕ
muni.cações
Artífice de Car
pintaria c ~ta!
ccnnria

ARTES ANATO
(AR T- 700 ou
L1'-ART-700)

!
'•

,., .... ::-.r..:,..c

~c

u,.

;;i~~~·~ Pirot·~~
.
n1a
Artífice de Artes Gráficas
Al'tíficc de As_
ronáutica

-

I

I;
,'

b) Auxiliar de

ART-701 ou
LT-ART-701
ART-702 ou CLASSE ESPECIAL
LT-ART-702 Mestre
ART-703 ou Contramestre
LT·ART-703 Artífice Especializado
ART-704 ou Artífice
l.T-AitT-7 04
Jt.RT-705 ou

LT-ART-705

ART-706 ou
LT-ART-706
ART·i07 ou
L'I'-AR'r-707

SA-8 01 ou
LT-SA-801

CLASSE ESPECIAL CLASSE C(Nívcl 4}C!.ASSE ll \'líve 1 3)CLASSE A(Nívcl 2}-

SA-802 ou
LT-SA-802

CLASSE ESPECIAL - de 28 a 30
C!.ASSf.! ~~~ívcl i~ de 24 a 27
CLASSE A Nível 1 de 16 a 23

Cha!} SA·f:03 cL:
J,T-SA-8 03

CLASSE l:Sl'J!CI,\L - ele 37 a 39
CLASSE B
- ele 32 n 36
CI.ASSE A
- de 28 a 31

SHRVI ços AJl
XI I. IA Rf.!S (SA-8 00
ou
L'f-SA -800)
b) Dn t ilÓgrafo

--

d~

colaria

----

de 20 a Z3
- de 14 a 19

~

Auxilia r de
ArtÍfice

n) Agente Administra ti vo

c) Ofi. c l :li

- de 35 a 37
- de 30 a 34
- de 24 a 29

ART-709 ou
LT-ART-709

Ar

tífice

---

ou

REFERENCIAS DE VENCH!ENTOS
SALÃRIO POR CLASSE

- de

1 a

9

de 37 a 39
de 32 a 36
de 2& a 31
de 24 a 27

-

-
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A N E X O . IV

(continu::~çiio)

------r·----------.,---·-----r---."'RI"'iF"'·I"":R""F:'"t>"'"C.,..li-;-\"";'D"'"E:-;-:\.""E.'~'C"'J'"'~"':E"'>;=ro·
GRUPOS
CA'I'I!GORIAS
CÓDIGO
...
FliNCl O~.:.;N:!.:A~IS::...__+------1----0-li_SA_L_Á_R_I_O_,_P_O_R_C_I_.A_S_S_E

a) Arquitcto

NS-917 ou ·
LT-NS-917
NS-925 ou
LT-NS-925
NS-934 ou
LT-NS-934
NS-924 ou
LT-NS-92•1
NS-922 ou
LT-NS-922
NS-916 ou

Atuário
OUTRAS ATIVID[!
DES DE NIVEL
SUPERIOR
(NS-900 OU
LT-NS-900)

Auditor
Contnclor
Economista
Ilngcnheil·o
Engenheiro

nome

A~rS

I.T-NS-916

NS-912

ou

" - L'!'-NS-912

Estatistico

NS-926 ou
LT-NS-926
Ge5logo
NS-920 ou
J:f-NS-920
Inspetor do Trn NS-933 ou
bal.ho
-· LT-NS-933
Inspctor de Aba, NS-937 ou
tecimento
LT-NS-937
Odont5logo
NS-909 Ou
Químico

CLASSE ESPECIAL - de 54
CLASSE C
- de 49
CLASSE ll
• de 4'4
• de 37
CL~!'SJl A

a 57
a 53
a 48
a- 43

LT~NS-909

NS-92l. ou
LT-NS-92'1
Técnico de Admi NS-923 ou
nistração.
hT·NS-923
Técnico em Assln NS-927 ou
tos Ilclucacion::~í LT-NS-927
Técnico em Ensi NS-93 6 ou
no c Orientaçãõ LT-NS-936
Educ:u:iona1
Zootecnista
NS-911 ou
LT-NS-911
Técnico em Seg~ NS-935· ou
. LT-NS-935
ros
b) Farmacêutico

NS-908 ou
LT·NS-908

r.LASSE ESPECIAL • de 54 a 57
CLASSE B
- de 46 a 53
CLASSE A
- de 37 :1 45

~----------4-------+------------------
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A N E X O JV

I

GRUPOS

--

---- I

CATEGORIAS
FUt-iClONAIS

uE vr::<e:-C)J E:\1 o

RJ:FERE:Z.CTX

-~(I[]~~------~~-=~~~~! O~-P0~-~1.,\S~~-

(jornada de 4 horas
r.)

I
i
'
'

Ol!'l'f!l\S .".TIVI Dl'.

-

\'

(C0Jitinu~ç5o)

DES DF N!VEL
SUl' ERlOR
ou
(NS -900
LT- NS-900)

Médico

NS-901
NS-901
MÕdi.co de Saúde NS-902
PÚblica
NS-902
Mécl ice do Traba NS-903
lho
NS-903
Médico Vctcrini!_ NS-910
rio
NS-910

I
I (jornadaras) ele

ou LT
ou LT
ou LT

CLASSE C
CLASSE ll
CLASSE A

- ele
- de

,14 a 47

- de
- de
- de

50 a 53
47 a 49
43 a -16

-

39 a 43
ele 32 a 38

ou LT

6 ho-

cl) Médico

NS-901 OLI LT
NS-901
MÓdico de Saúde NS-902 ou LT CLASSE C
PÚblica
NS-902
CLASSE !1
~lécl ice do Traba NS-903 ou LT
lho
CLASSE A
NS-903
Médico Vcterinii- Ns-no OLI LT
rio
NS-910
Odontólogo
NS-909 ou LT
NS-909

- ·-··------- ------

---

e) Engenheiro !'lorestnl
Geógrafo

NS-913 ou LT
NS-913
de 51
ESI'J:r.JAL
NS-91D ou LT CLASSE
- de 46
CLASSE c
NS-919
Psicólogo
NS-907 ou LT CLASSE ll
de 41
NS 907
de 33
Técnica c:m As- NS-92S OLI l t CLASSE J\
sun to:; Culturais NS-928
Técnico cm Comu- Ns-9:;1 ou LT
NS-931
nicnção Sociul

f) Técnico cm Comu

-

a 50
a .\ 5

a 40

.

I

nicnção SocinC
(da Agência t-ia ·1 NS-931 ou LT
cional e do IJ~ \NS-931
partamcnto
de I
Imprensa Nacional)
jornada de 7 horas)

-

a 53

CLASSE C
CLASSE B
CLASSE A

- de 47 a 49
- de 43 a 46
- de 40 a 42
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A N E X O IV (continuaçio)

·-·

GRUPOS

CATEGORIAS
I'UNClONA!S'

----g)

ITRAS ATI VID!!
lS DH NfVEL
JPERIOR
ou
iS-900
r-NS-900)

Sociólogo

-···---

CO!JIGO
..

--

C!.ASSii ESPECIAL - de 52 a 53
CLASS!l B
- de 44 a 51
Cl.ASSE A
- de 33 a 43

NS-929 ou
LT-NS-929

-

-h)

Assistente Soei NS-930 ou
al
LT-NS-930
NS-932 Oll
llihliotcdrio
LT-NS-932
Engenheiro AgrJ.. NS-91:1 ou
mensor
LT-NS-914
Engenheiro de NS-918 Oll
Oper<~<;Õcs

Neteorologista
Nutricionista
Técnico cm Reabilitaçiio

CLASSE ESPECIAL - de 51 a 53
CLASSE ll '
-·de 42 a 50
CLASSE A
- de 33 a <11

i,'!-:\S-9lô

NS-915 OU
LT-NS-915
NS-905 ou
LT-NS790S
NS-906 ou
J,T-NS-906

i) Enfermeiro

RRPERGNCIAS DH VE~CIMll~TO
O!I SAL1~RIO, POR C!.ASS!l

NS-904 ou
I.T-NS-904

CLASS!l ESPECIAL - ele 51 a 53
CLASSE n
- ele 43 a 50
CLASSE A
- de 33 a 47.

-·

r
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A N E X O

I V (continuação)

-----..,---------,-----.----------GRUPOS

llEHiRllNCii\S DE \T:Xcm:sro li
So\!.l'iRIO, fOR CLASSE
---~------~r------~------!1'1-1-1030 ou
a) !\gente de Co1ocaçii·' LT-»1-1030
Ar.(mtc u<.: Connmicn 1':"1-1032 ou
J:l'-!~·1-1032
ção Social
/lgcntc ele Higiene c 101-1029 ou
S~g. do Trnba1ho
LT-!1'1·1-1029
CATHGORTAS
FUNCIONAIS

C<:lDIGO

/lr.cntc ele lnspcç1io
d<;

Jm1G,:triil c

r~l~5rcio

Ollfll!\S

A'l'lVID;~

t.;.:cii~O

~;)~-]

~-1.: ::ervjçc..~;

i\...~:··. i ·1 im· cl'.} nuú!li•~!.

~~·l-1001 Oll
I.T··:·~.f-1001

II

Taquíp,l':tf:o
Técnico de Contnhi-

\

lidmlc
Técnico cm

Í

llural

j

Catl~~lro

Técnico cm Cartogr!
fia
Técnico cm Coloniza
ção

'

Tccno1ogistn

l

Ttadutor

I
' ,

:I

l

I
I

Oll

1:r-x:.t-J.OO•l

(Nõl-1000 OU

11
'I

00'\

Cl,ltp t<::· ·.'11 t·a ~·c:;

noscnhista

LT·N~l-1000)

020 0\1
J:l'-:\:•1-1020

1\íl-1 041 'Jll
r:r-:·::·1-10·! 1

t·:fOIO

li:i

l\~·1-1

Ancnt.c de Sc:~Lrnmçtt
du Trfif.c[.::l /\5rcc,

1

1

1

-

gom

1
i

c.,

-

J·::.J-1014 ou
LT-;.;:.!-1014
!•:)1-1 035 ou
J:l'-N)'-10:15
f\\1-1042 nu
J:r-xM-1042
N:·l-1011 CJU
J,H..,I··lOll
Nol-1015 ou

ClASSE ESPECJ AI. - de 3i a 39
CLASSE P.
Cf~\SS!l

A

- de 24 a 33

J,T-N1H015
~J>I-1012

ou

I.T-t.íl-1012
t,~.l-1013 011

L'f'"N)I-1018
N)f-1034 ou
L'l'-t.~l-1034

1------·-r---·---11-------b) Técnico cm Rmlia12_

gia

~'·!-1003 0\1

!.T-i\'!11.. 1003

C!.i\5511 f:SPcCIAL - de 33 a 35

C!.t.SSE t
CLASSI:l A

• c!e 30 a 32
• ele 24 a 29

.L--------·-'--·---1-----·---
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A N E X O

I V

(continuação)

..
CATEGORIAS
fUNCIONAIS

GRUPOS

CODIGO

c) Agente de Diligên
cias do Tribun:~l Marítimo
Agente de Dmgngcm
e Bnrragem
Agente de In~peção
da Pesca
Assistente Sindi.
cu1
~letrologista

OlJfM':I

ATIVll~

DES DE N!VF.r,
MflDIO
(N!>!-1000

ou

LT-l\'M-1000)

i

I

NM-1039 ou
LT-NM-1030
l\'1-l-1040 ou
LT-t•N-1040
l\'1-l-1009 ou
LT-~1- 1009
l\1).1-1028 ou
LT-NIH028
~!-1019 ou
LT-i'L\1-1019

:1) Jl.gcnte de Hccnniza
.. '
.
ç~o cc ..pa1a

NM-1043 ou

Técnico cm Rccur
ses ~!incrais

101-1016 ou
LT-NM-1016

e) .Agente de Patrulha
Rodoviária

Ni•l-1031 ou

Técnico . em Roeu!
sos Hídricos

l\'1>1-1017 ou
LT-i'LII-1017

~

f) Identificador Dati
loscõpico
-

g) Agente de Ativida
eles Mnrítimas
Fluviais

c

h) Auxilie r. em Assll!l
tos Cu1 turais
(jornada de 8 horas)

REFERENCIAS DE VENCDIENI'O E
SALAAIO, POR CLASSE

LT-1-.~l-1043

LT-~1-1031

CLASSE ESPECIAL - de 34 a 36
- de 28 a 33
CLASSE B
- ele 20 a 27
CLASSE A

C~~SE ESPECIAL
CLASSE C
CLASSE ll
CLASSE A

-

de
de
de
de

37
32
26
19

a
a
a
a

39
36
31
25

CLASSE ESPECIAL
CLASSE C
CLASSE B
CLASSE' A

-

de 34
de.30
de 26
de 19

a
a
a
a

36
33
29
25

CLASSE ESPECIAL - de 32 a. 34
NM-1036 ou Cl.ASSE B
- de 26 a 31
LT·i'LII-1036' ·CLASSE A
-'de 19 a 25

1>.'1>1-1037 ou
LT·NM-1037

CLASSE
CLASSE
CLA.SSE
CLASSE
CLASSE

ESPECIAl.
D
C
B
A

-

de
de
de
de
de

37
32
30
26
20

a
a
a
a
a

39
36
31
29
25

N>l-1026 ou
LT·i'L11-1026

CLASSE
CLi\SSE
CLASSE
CLASSE

ESPECIAL
C
B
A

- de
- de
-·de
- de

37
30
22
13

a
a
a
a

39
36
29
21
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A N E X O . IV (continuação)

-

CATÉGORIAS
FUNCIONAIS

GRUPOS

REFER!oi\C I AS DE VE:\C D!E:\TOE
SALÁRIO, POR CLASSE

CODIGO

i) Auxiliar cm Assun NN-1026 ou
tos Culturais (nã
LT-N~!-1026
área de música)
(jornada de 6 horas)

CLASSE C
CLASSE B
CLASSE A

j) Agente de Defesa

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

ou
LT-NM-1008

N~!-1008

Florestal

k) Auxiliar de Ncteo

ro1ouia

lUT MS

ATIVID[!
1ES !JE N1VEL
MGDIO
1) Telefonista
NM -1000 ou

CLASSE ESPECIAL - de 27 a 29
CLASSE B
- de 20 a 26
CLASSE A
- de 11 a 19

ou
044

CLASSE ESPECIAL - de 24 a 26
CLASSE B
- ele 19 a 23
CLASSE A
- de 11 a 18

N~!-1044

LT-N~I-1

I

Ii
I
I

I
I

ESPECIAL · ele 37 a 39
de 32 a 36
D
C
- de 27 a 31
- c.Jc 20 a 26
B
- de 1. 2 a 19
A

ou
nicaç6cs c E1ctri LT .. NM-1027
cidade
Auxiliar cm Assun NM-1025 ou
tos Educacionais- LT-Nt·!-1025

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

Agente de Assunt~ N~!-1 024 ou
da Indústria Açu- LT-N~!-1 O2<\
careira
Agente de Atividn N~!-1007 ou
eles Agropccuãrin~ LT- N~!-J. O07
Agente de Comerei:! N~!-1022 ou
lizaçfio do Café
!.T-N~!-1022
Af!Cnte de Saúde
N~!-1002
ou
Pública
LT-N~!-1002
Agente de Serviço; N~!-1013 ou
de Engenharia
LT-N~I-l 013

CLASSE ESPECIAL - de 37 a .39

m) Agente de Tc1eco~:: NM-1027

I

ESPECIAL - de 34 a 36
C
- de 27 a 33
B
- de 20 a 26
A
- de 12 a 19

N~!-1010
ou
- LT-l\M-1010

L'!' -N~!-1000)

n)

- de 28 a 32
- de 20 a 27
- de 11 a 19

-·

-

-

CLASSE D

- de 30 a 36

CLASSE C

- de 23 a 29

CLASSE B

- de 14 a 22

C!.ASSE A

- de

1

11

9

.
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A N E X, O

GRUPOS

OlffHJ\S ATIVIllfl
DES

nn

N!VEL

~IGDIO
~1-1000

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

C6DIGO

(continuação)

IU:I'IJRf:t\CIAS DH \T:!"CI~n~\'TO E
SAWIO, POR CL.'ISSE
CLASSE
CLASSE
CJA'5SE
CJ.ASSE
CLASSE

ESPeCIAl.
D
C
B
A

-

de
de
de
de
ele

34
30
23
10
1

a
a
a
a
a

35
33
29
16
9

ClASSE
CLASSE
ClASSE
CL!ISSJJ
CI.<\SSE

ESPECIAl.
D
C
B
A

-

de
de
de
de
de

31
27
21
10
2

a
a
a
a
a

33
30

CLASSH
CLIISSH
CJ.<\SSE
CLASSE

HS!'BCIAJ.
C
11
A

- de
- de
-·de
- de

o) Agente de Assuntos
da Indústria ~Iodei
rcira

N>l-1023 ou

p) Agente de Transpor
te M:trí tj mo c I'l~
via1
Auxiliar OpcraciQ_
· na1 de Serviços ll.!:.
versos

1\N-1038 ou

q) Técnico de LabOT.!}.
tório
(jornada de 8 horas)

NM-1005 ou

r) Técnico de Labol:!:
tório
(jornada de 6 horas)

Nol-1005 ou
LT-N'-t-1005

CJ.ASS!l C
CJ.ASSil B
CLASSIJ 11.

- de 30 a 3~
- de 23 a 29
- de 4 a 11

:t-.">1-1033' ou

CI.!ISSTi
CI.!ISSE
CI.!ISSH
ClASSE

-

LT-l~t-1023

!.T-~!-1038

N>l-1006 ou
LT-1-''l-1 006

ou

LT-N~I- l 000)

I V

LT-~1-1005

s) Agente de Cincfotorrmfin c ~licro-

LT-1\'1>1-1033

filn~tgcm

--

.

llSPilCIAL
C
B
A

2G

l6
9

37 a 39
32 a 36
24 a 31
4 a ll

-

ele
de
do
de

33
27
21
4

a
a
a
a

35
32
26
12

.l
I
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A NE XO

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

GRUPOS

a) Assistente Jurídico

SERVIÇOS JURIDICOS
(SJ-1100 ou
LT-SJ-1100)

-

!
! •,

I'

',

I

I

b) Advogndo de Ofício
(Tribw1a1 Marí.timo)

REFERENCIAS DE VENCIMENTO
OU SAL!lRIO, POR CLASSE

CODIGO

SJ-1102 ou
LT-SJ-ll02
SJ-1103 ou
LT-SJ-1103
SJ-1101 ou
LT-SJ-1101
SJ-1104 ou
LT-SJ-1104

CLASSE
CLASSE
C!.ASSE
Cl.ASSE

SJ-1105 ou
F-SJ-1105

Cl.ASS!l ESPECIAL - de 40 a 43
Cl.ASSE ONICt\
- de 35 a 39

ESPECIAL
C
B
A

- de 54 a 57
- de 49 a 53
- de 44 a 48
- de 37 a 43

'

11

I.

Procurador Autãrqu!
co
Procurador da Faze~
da Nacional
Procurador (Tribunal Marítimo)

IV (continuação)

SER"viÇOS DE
TRANSPORTE
OFICIAI, E
PORTARIA
(TP-1200 ou
LT-TP-1200)

DEFESA AI!RF.A
E CONTROLE
00 TIW'EGO

AEREO

(L1'-DJ\CTA 1300)

a) Agente de Portaria

CLASSE
CLASSE
CLASSe
CLASSE

TP-1202 ou
LT-TP-1202

ESPECIAL
C
B
A

- de
- de
-de
- de

18 a 20
13 a 17
7 a 12
1a 6

.
h) Motorista Oficial

a) Técnico do Defesa
Aérea c Controle
do Tráfego Aéreo

b) Técnico cm Infonna.
ções Aeronáuticas
Controlador de 1'r~
fego Aéreo

.

c) Técnico cm Eletrô
.,.
nica c 'l'elccomum
caçõcs Acroniíuti'=
cas

TP-l20J ou
LT-TP-1201

Cl.ASSE ESPECIAL - de 21 a 25
Cl.ASSE B
- de 16 a 20
CLASSE A
- de 11 a 15

LT-DJ\CTA1301"

CJ.J\SSU
Cl.ASSE
Cl.ASSI!
CLASSE

ESPECIAL
C
B
A

-

de
de
de
de

52
48
44
39

a
a
a
a

54
51
47
43

LT-DACfA1302
LT-DACTA1303

Cl.ASSI!
CLI\SSE
CLASSJl
CLASSE

F.SPECIAL
C
B
A

-

ele
de
de
de

40
37
33
30

a
a
a
a

41
39
36
32

CLASSG
Cl.I\SSG
CLASSE
Cl.JISSG

ESPECIAl.
C
B
A

-

de
de
de
de

40
38
35
31

a
a
a
a

41
39
37
34

LT-DACfA-1304
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A N E X O IV (continuação)

GRUPOS

srmmlA!'JÇA E

I.NFOR.\Lt\ÇOES
(LT-SI-1400)

P.LI\NEJAMI3t'.'I'O
(1'-1500 ou
LT-l'-1500)

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

CODIGO

REFERENCIAS DE VENCHIENTO
OU SALÃRIO, POR CLASSE

Analista de. Segurança
Nacional e~bbiliz~ção

LT-SI1401
LT-SI1402

CLASSE ESPECIAL - de 54 a 57
CLASSE B
- de 44 a 5~
CLASSE A
- de 37 a 43

Técnico de Planej ame.!!
to

P-1501
ou· L'!'P-1501

CLASSE ESPECIAL
CLASS!1 C
CLASSE B
CLASSE A

Analista de

Informa~ões

-

de
de
de
de

54
51
46'
37

a
a
a
a

57
53
50
45

ANEXOV

~1 ~ [ , de 13

(Artigo 89 do Decreto-lei n9 4

de

~,( L\.t,.llP

de 1976)

GRUPO : DIPLOMACIA
CÓdigo: D-300
CARREIRt\ DE niPLO~~TA
CÓdigo: D-301

Denominação da classe

Vencimento mensal
Cr$

Ministro dtl la. Classe

13.400,00

30%

Ministro de 2a. Classe

10.000,00

50~

Consel.heiro

8.200,00

30%

1'1 Secretário

6.800,00

25\

29 Secretário

5.600,00

20\

Secretário

4.800,00

20~

3~

Representação
mensal

_...............
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[,
I,
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A N B X O VI
/lrtigc

9~

do Decreto-lei n9

<'t"\( ,

GRUPO
CÓDIGO
N!ViiL

T

6
5
4
I ·~

3
2

I

1

Denominação do
emprego

hora:;
horn s
horas
horas
horas
horas

I~ de f'1t'1,~1.ãe

~!-ti

00

semanais
semanais
semanais
·semanais

semanais
semanais

Regime de trabalho

Vencin1cnto
mensal

Cr$

6.000,00
5.300,00
4.600,00
4.000,00
2.800,00
1.750,00
Salário Ncnsal

Cr$
.Auxiliu· de Ensino

! .

Ú76)

MAGISTgRIO

Reg;,me do trabalho

20
:!C
20
20
20
20

de

40 ho1·as

s.ooo,oo

-170-

A N E XO
Artigo!> 10, 11, 12 c 13 do Decreto-lé'-i n9

VII

~lf~ (

6~,

I;

de

f'{(\,iVLode

1976

II"

"A N E X O
(Art.

de

item III, do Decreto-lei n9 1. 341, de 22 de agosto de 1974)

--------------------~-------------,r---~~~~~~~~
BASES DE CO~CESSAO

DENOMINAÇÃO DAS GRATIFICAÇOES
E INDENIZAÇOES
e e e e e t e e e e e •
ti e e

e e

e e e e

I

e e e e e e e •

DEFINIÇJio

e e e e e e e e e e e e "' e e e

e e e e e e e e e e e e

I

e e e e e e e e f

X OU

~\IO

e

e e e

I

SUBS-

TÃNCIAS RADIOATIVAS
" t • " e e I e I " I • e e e • o

o e e e e e "e e e e e e e e e e e e • e e e e te e e e e
I

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

I

IJ I

I

I

I

IJ I

I

I

IJ I

XIV -

I

I

IJ I

I

I

IJ I

I

I

•

IJ 1J 1J

1 •

•

1J 1J 1J 1

1J 1 I I 1J f

GRATIFICAÇ~O

1J

1 1 1 •

e e

1J 1 1J 1 1

IJ 1J 1J

e

1J 1 1

1 f

I

1 1

1 1 1J I

POR SERVIÇOS

ESP:OCltüS

I

I

I

e e e e e e " e " e e e e e

e e e te te e e e e e e

I

e e e e e e

f

e

I

e e e e e e e e
e e e e e

e e e e

I

•

1J ,

e

1

1

1 1J 1

1 I

1 1

1J 1J 1J I 1J 1J I

•

I

1J I

1J I

I

I

1J I

I

•

I

I

I

IJ I

1J I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IJ IJ IJ I

Devido aos servidores
pcrtt::nr.entes ~o Gnrpo - ·
Polícia Federal, mandados serviT fora da sede
originária de serviço ,
bem assim aos funcionários integrantes da ca
tegoria Fur1cional
de Fixado
Fiscal de Tributos Fede
rais, do Grupo Tributa=ção, Arrecadação e Fiscaliznçiio , mandados ser
vir nas cidades de Por
to Velho, l'oz do Iguaçü;
l·tmalls , Rio· Branco e llOL
Vista. ·

lX - AUXILIO PARA .MORADIA

I

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

•

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e

I

I

I

e e e

I

e e e e e e •

I

I

I

e e e e e a e e e e e e

Indenização devida · ao 40\ ·(quarenta por cento) calc.t
servidor pelo trabalho
ladG .sobre o valor do vencir..e:i
com Ritios X ou substân- to ou salário percebido pelÕ
cias radioativas
servidor, na fonna estabelecida em regulamento

VII - GRA1'IFICA('.li.O POR TRABALHO COM

I

f'

E VAI.ORES

e e e e e te e t e e e e e e e e e e e e
f

f f

I I

fI I

f

f

I

IJ I

1•1 I

"

IJ

em Regulamento

........•...•...•..•..•..•.•..
..............................

Devida aos servidores in
cluíclos nas Categorias
Funcionais de nível me
clio, intcgr:mtcs dos Grj:
pos a que se refere
a
L<:i n? S. MS, de 1970 ,
que, cornprovml:tmente,de.; Fill;adas em Regulamento
sempcnharern, nos Órgfios
sctoriais e seccionais
integrantes do Sistcm:~.
Nacional de Infonnações
e Contra·lnforn<1ção, tà
refas de :tpoio opcracio
nal especifico, não coiii
prcendidas no Grupo-Segur:mça c Informações7

II

fI I
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A N E X O VI'I (contitluação)

DENOMINAÇ.i\0 DAS GRAii FI CAÇOES
E INDENIZAÇOES

XV

~

GRATIFICAÇJ\0 POR I'RODUÇÃ.O SUPLEMENTAR

BASES DE CONCUSSÀO
E VALORES

DEFINIÇÃO

-------

Devida , na forma da Lei.
n? 4.491, de 21 de no
aos
servidores incluídos
na Categoria Funcional l'ixucbs cm Regulamento
de Artífice de Artes i
Griificns do Grupo-Arte 1
sanato, do Dcpartnmcn:" i
to de Imprensa Nacional

vcmbro de 1964.

I
i·
•••••• o •

•

••• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•••••••••••••••••••••••

I

I,

XVIT - GRATIFICAÇÃO DE

1:

ATIVrD~

DE

Devida ao servidor in
cJ uído cm Cn tcr,orius -~
Flmci.onais ele nível su 1
por i o r, dos Grupos ã \
que se 1·cferc a
Lei
n9 SMS, de 1970, como i
cstll~lilO ~ profi.ssiona r
1
lhaç5o, sujeitando õ
servidor ã jornada
nin~1 ele 8 (oito) hora;;:
niio sendo aplicada aos
do Grupo Pesquisa Cicn
tíf:ica e TecnolÓgica ';' I

Ccrrcspondcnte a 20~ (vinte

por cento) c.Jo vcncin:cnto o~t
salário percebido pelo s~r
vidor, ccss:mdo a concc-ssiio
c o pag~mcnto com a nposentadori.;~, !l:J. forua cstabzlccicla cm rcgulau:cnto.

mr

~~1gistério, Dlpl011i1Cin,
.
I

ii ·Cu tcr,oria l'unci~
nal do Hscal. ele Tribu
tos l'c:lcrais do Grupo:-

M1n

'i

l'rihutaçiio, Arrecadação c Fiscalização
XVIII -

GRATIFICAÇÃO DE I'RODUTI
VIDADE

Dovidn ao funcion:íri.o
incl.u fdo n:1 Ca tcgori<l
Funcional de l'isc:tl do
Tributas Federais do
Grupo Trihuwçflo, Ano
cndação c Fisc;lliz~tç.flo:
como estímulo oo m.UÍ1cn
to da produtividade, sli
jcitanclo-o ii jornada ...
mínin~J de 8 (alto) h2,
l'3S.

II

Correspondente a atã 40~
(quarenta por ·cento) do \'C!;
cimento percebido pelo fu~
cioniíria, cas s:mdo a cor. cct
são, c a p~r.nn:cnto com
<
aposcnt:~doria, n.1 fom.1 c~
tabclccida cnt rcgulnr.~c-nto

-172PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1976
Acrescenta mais um parágrafo ao Inciso IV do art. S• da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. (Lei Orgânica da Previdência Social.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. S• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960,"no
inciso IV, fica acrescido de mais um parágrafo.
"§ 4• São, tnmbé:m, equiparados aos trabalhadores autónomos
os cubcleirciros de senhoras, manicures e maquiladorcs esteticistas."
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na datu de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
Justificação
A Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previ·
dência Socitll) considera como trabalhador autónomo, aquele que
exerce, habitualmente c, por conta própria, atividnde profissional remunerada.
Nessa quulificaçiio integra-se os cnbclcreiros de senhoras,
manicures e muquiladorcs esteticistas de São Paulo, que, por meio de
seus órgãos clussistas, pleiteiam ser considerados c definidos como
trabalhadores autónomos.
O enquadramento dos mesmos nu legislação especifica decorre
da natureza dos serviços crc:tivamente prestados consoante interesses
de suns clientelas~'
Daí ser de justiça 11S aspirações de tão numerosa e laboriosa elas·
se profissional, raziio peln qual, apresentamos o presente projeto de
lei ao estudo c superior apreciação de nossos ilustres pares do Con·
gresso Nacional.
Sala das Sessões, cm 7 de abril de 1976.- Orestes Quércia.
LEG/SL,IÇÃO CITADA
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social
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TITULO 11
Dos Sc~urndos, dos llependcntcs c da Inscrição
CAPITULO!
Dos segurados
Art. S• São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto
no artigo 3~':
I- os que trnbalham, como empregados, no território nacional;
11 -os bmsileiros e estrangeiros domiciliados c contratados no
Brasil pura trubalhnrem como empregudos nus sucursais ou agências
de empresas naciomlis no exterior:
III- os titulurcs de firma individuul e di retores, sócios gcren·
tcs, sócios solidl~rios, sócios quotista;, sócios de indústria, de qual·
quer empresa, cuja idade mllximu seja no ato da inscrição de 50
(cinqUenl<l) unos;
IV- os trubulhudores uvulsos c os autónomos.
§I~' Stao cquipmudos os trubalhudorcs autõnomos os cmprcgu ..
dos de rcprcscntw;ões cstnmgcirus c os dos organismos oficiais
estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brusil, salvo se
ohrigutoriamcntc sujeitos a regime próprio de previdência.
2'' As pessoas rcrcridus no urt. 3' que exerçam outro emprego
ou ntividade que us submetam ao regime dcstu lei, ~ào obrigutoriumcnte segurud~as, no que concerne uos referidos emprego ou
utividadc.

s

s

3• O uposentndo pela Previdência Socinl que voltar a trubn·
lhur cm utividnde sujcitn no regime destn Lei serio novumentc
Jiliudo uo sistema, sendo-lhe assegurado, cm caso de ufustumcnto

diflnitivo da utividnde, ou, por morte, nos seus dependentes um
pecúlio em corrcspondi':nciu com as contribuições vertidas ~esse
período, ~a formu em que se dispuser em regulamento, nilo fazendo
JUS a qutusquer outras prestuçõcs, além das que decorrerem de sua
condição de aposentado.
·
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IÀ.1· Comi.I.•Õe.r de Constiruiçào e Justiça e de Legislação
Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1976
Dispõe sobre a dispensa de apresentação de atestado de
vidn. pura ereilo de recebimento de proventos, por parte dos
111Uisentudos, de quulqucr sistema.
O Congresso Nacional decreta.
Art. I• O pagamento de proventos aos aposentados, quando
feito pessoalmente ou depositado cm estabelecimento bancário, indc·
pendcrú de apresentação de atestado de vida.
Art. 2• Para os efeitos desta lei, consideram-se aposentados
todos os inntivos da Administração Direta ou lndircta, ou do
Sistema Geral da Previdência Social.
Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
Justificação
!'::comum a exigência de apresentação periódica de atestado de
vida, feita aos aposentados, como condição para o recebimento de
proventos de aposentadoria.
De certa forma, é perfeitamente cabível a exigência, na medida
em que já tem acontecido casos de fraude no que diz respeito no
recebimento desses proventos, fraudes essas engendradas, como é
óbvio, por pessoas incscrupulosas.
Entretanto, a nosso ver, a exigência somente tem razão de ser
quando se tratar de recebimento através de mandato procuratório.
Aí, sim, justificam-se plenamente os cuidados, que resultarão, sem
dúvida, cm favor do prórpio aposentado.
Do contrúrio, nosso entendimento é de que a exigé:nciu que vem
sendo feita por parte de órgãos competentes, não tem lógica
procedência, pois o atestado de vida, sobre ser trabalhoso em sua
aquisição c até mesmo às vezes oneroso, não tem a condição que se
quer dar, de por lim u eventuais desonestidades. Com efeito, se o
aposentado comparece, pessoalmente, ao setor competente para
receber seus proventos e se identifica de modo devido, ou se seus
proventos são depositados em conta bancária, cujo saque somente
pode ser feito mediante assinatura devidamente reconhecida pelo
estabelecimento de crédito, não vemos nenhuma razão para se exigir
desses cidadãos atestado de vida. Niio há nenhuma lógica nessa
exigi:nciu. ~ como se eu dissesse: estou aqui, pcssoulmcntc, puru
receber meus proventos, mas por viu das dúvidas, trouxe este
atestado para comprovar que sou eu que estou aqui c que estou vivo.
Acreditamos yue a identificação pessoal, por meio de
documento hltbil, carteira de identidade, por exemplo, seria mais do
que suficiente. Com isto estur-sc·il, não somente racilitando a vida já
deverns ~apcrtudn dos inativos ou aposentados e, dundo uma dcmons·
trução de boa vontude cm ravor du desburocratização de nossos
serviços.
!'::um imperativo de nosso tempo, u busca de métodos administrativos mnis simples, muis funcionais, sem prejuizo, é claro, dn
nccess(ariu scgurunçu. Neste sentido, cstu nossn proposiçüo visa
justumcntc dinumizar os serviços inerentes aos aposentados, nu
medida cm que se deixam de ludo exigências desncccssiorias, em favor
de uma udministruçào mais diníimicu.
Eis os principais motivos que nos convcncerum du conveniência
c oportunidade de uprcscntuçàu deste Projeto de Lei, que, estamos

-173certos, virá beneficiar um considerável número de inntivos ou
aposentados, no modo operacional de recebimento de seus
proventos.
Sala das Sessões, cm 7 de abril de 1976.- Nelson Carneiro.

I,.

(Às Comis.<ões de Constltuirõo e Justiça, de Serviço Público Civil e de Legi.l/açào Social.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetes lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário,
Cllido o seguinte
REQUERIMENTO N• 91, DE 1976

I,,

Senhor Presidente

I''

Nos termos Regimentais, requeiro a retirada do Projeto de Lei
do Senado n• 67, de 1976, de minha autoria.
Sala das Sessões, em 7 de abril de 1976.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
será publicado e incluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 279,
11, letra c, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1•-Secretário,
Cllido o seguinte:

t.:

Of. 28/76
Bras!lia, I• de abril de 1976
A Sua Excelência o Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a
Comissão Executiva do Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar de Turismo, sob n minha presidência, reunida nesta data,
deliberou designar a Delcgaçilo Brasileira ao XIX Congresso da
COTA L, a realizar-se cm San Juan- Porto Rico, de 9 a 14 de maio
próximo.
Solicito, pois, a Vossa Excelência a indicação de um parlamentar para integrar a referida Delegaçilo.
Aproveito a oportunidade pura reiterar a Vossa Excelência os
protestos de alta estima e distinta consideração. - Deputado
Oswaldo Zanello, Presidente.

!

j

1
1
!

!

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com referência ao
expediente que acaba de ser lido, a Presidência designa o Sr. Senador
Augusto Franco pura integrar n Delegação Brasileira ao XIX
Congresso du COTA L, u rculiznr-se cm Sun Juun- Porto Rico, no
período de 9 n 14 de maio próximo.

o SR. PRESIDENTE (Mugnlhi\es Pinto) - Sobre a mesa,
oficio que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário.
Cllido o seguinte
OFICIO DO DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
N• 2180, de 5 do corrente, relutivo no pronunciamento daquele
órgilo ucercu do PLS n• 15, de 1975, do Senhor Senador Puulo
Guerra, que "disciplina o cxercfcio de cargos executivos ou de
ussessornmcnto em empresas transucionuis por parte de ex·
ocupantes de cargos públicos civis e militares aposentados, du
rescrvn ou reformados, c dá outras providências".
O SR. PRESIDENTE (Magnlhucs Pinto)- Com referêncin no
expediente que acabu de ser lido, n Presidência esclarece que a
Comissuo de Scgurnnçn Nacionnl solicitou além da audiência do

DASP n do Ministério da Justiça, A fim de aguardar a complementação da diligência, n Presidência determina que o expediente lido
seja anexado no processado do Projeto de Lei do Senado n• 15, de
1975,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra no nobre Senador Franco Montoro, que
falará como Líder da Minoria.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP, Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
Em nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro,
venho trazer no conhecimento do Senado Federal, o inteiro teor do
documento aprovado hoje, por unanimidade, pelo Dirctório
Nacional do MDB:
"Do MDB à Nação:
Atos de força vêm-se tornando rotina do Governo.
Manifestações de reduzida dimensão local, distorcidas
do seu real sentido, silo transformadas cm perigoso caso nacional; a revolta de um bravo Deputado é tomada como
ofensa às instituições; tudo para justificar o renovado uso do
arbítrio, o desrespeito ostensivo à vontade popular.
O poder supostamente ofendido, o poder que é parte c
que acusa ê o mesmo que julga c que condena aberração que
fere a sensibilidade moral das nações cultas c civilizadas,
fazendo lembrar a frase de Camus: "O mais alto dos tormentos humanos é ser julgado sem lei",
Conscientemente ou não, por detrás do pretexto estão
bem claras as verdadeiras causas: de um lado, o fracasso dn
politica cconômica, caracterizado pela falência do "milagre
brasileiro", pelo aviltamento da qualidade de vida da famllia
trabalhadora c pela incapacidade de mobilizar os recursos
internos para assegurar ao País um modelo estável c autônomo de desenvolvimento.
De outro lado, a tentativa de distorcer o processo clcitornl, de intimidar n Oposição, identificá-ln com o comunismo e a subversão, amesquinhar sua força, pela mutilnçilo
de seu quadro de lideres; anestesiar, pela repetição c pelo hábito, n consciência cívica dos brasileiros, para perpetuar o
regime antidemocrático.
Escusado dizer que estes propósitos não serão
alcançados,
O MDB é um partido provado e amadurecido no
defrontar de situações semelhantes, com ns quais nunca se
conformou. Jamais silenciará por temor ou ncomodaçilo: no
Congresso, nas Assembléias, Câmaras Municipais, nos órgãos de divulgaçilo c nas campanhas, n voz dos seus representantes foi e será ouvida com a firmeza de sempre, repudiando
qualquer forma de totalitarismo, protestando contra a violi:ncia c ilegalidade, rejeitando n insensatez e o radicalismo,
conclumnndo à comprcensiio e à concórdia.
A prática reiterada do arbítrio torna o Governo temido,
quando mais importante para ele é ser respeitado, A institucionnlizaçi\o do temor gera o inconformismo, etapa que
antecede à dos protestos violentos, que o MDB, cm virtude
de sua pregação pacifista e conciliadora, vem absorvendo c
cnnalizundo para o voto - único instrumento válido nas
democracias pura n condenação popular das injustiças, dos
ultrnjes à dignidade humuna, da corrupçi\o e.dn incompetência.
A umputnção dos seus quadros preocupa n Oposição,
Um lider ni\o se forma da noite para o dia; mas n força dn
aspiruçiio dcmocrilticn faz repontar de norte a sul, legiões de
jovens cmedebistus, c o desafio das crises lhes dá bem cedo o
poder de observação e de rcnexi\c ' '' nollticos cxpcrimcntndos.
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popular que se encontram os grandes caminhos c o ver·
Governo no campo económico não serâ diminulda, mas agrn·
dadciro destino nacional, .
vada. Todos sabem que esses problemas ni!o se resolvem com
Brnsflin, cm 7 de abril de l9? 6...
atos, cassações ou decretos, mas pela. via democrática da for·
mação do consenso, única base sólida de, um v~rdndciro
Era a comunicação que cu queria fazer, Sr. Presidente, (Muito
esforço nacional. A clcvaçi!o do custo de vida, o crescimento
bem! Palmas.)
da nossa divida externa, a injustiça na distrfbuição .da
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA -PI)- Sr. Presidente, peço'
riqueza, a desnacionalização da nossa economia, o uso irra• ·... a palavra, como Líder,
cional aas nossas fontes de.cnergia, a falta de uma tecnologia ·
nacional, os baixos padrões de alimentação do nosso povo,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
são questões que 0 MDB vem de há muito estudando com
ao nobre Senador Pctrõnio Portclla, que falarlí como Lfdcr.
seriedade e oferecendo, para debate, soluções concretas c viá·
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI • .Como Li·
veis. A resposta do Governo é a continuidade de políticas der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
desastradas, é a incoerência c a insegurança dos seus Minis·
Presidente, Srs. Senadores: ,
tros, é: a recusa ao diálogo.
Confesso que, à entrada, nesta Casa, ao receber a Nota há pauQuanto à consciência dos brasileiros, ela se reaviva
co !ida pelo nobre Udcr da Minoria fui assaltado do mais profundo
diante da força, c recebe com indignação 0 gesto descabido, a traumatismo. Não sei dizer, Sr. Presidente, se foi melancolia, tristeza
injúria ao direito, a humilhação do Congresso c o desacato à ou descrença- o certo é que a Nota, hoje apresentada ao Pais pelos
Justiça.
membros do Movimento Democrático Brasileiro, í: pobre, indigente
Ao contrário do que muitos imaginam, o povo também
de idéias, claudicante e contraditória.
pensa, analisa os fatos c aprende com a experiência; conscicn·
Começa faltando à verdade, Graças a Deus, todavia, finaliza
tiza bem os seus interesses c expressa o seu julgamento atra· acertando, porque aponta ao povo os verdadeiros caminhos -os
ví:s do voto. O povo brasileiro, definitivamente, sabe que vale caminhos da Democracia.
a pena c que é muito importante lutar através do voto.
A leitura das contradições que nela se estampam, deu-me a
O MDB concita o Governo a não mais retardar a con· impressão de ora redigida por autênticos, ora por moderados. E
erotização do compromisso de honra da Revolução para com como os moderados não são autênticos, resultou nisto: um documen·
o povo - há 12 anos, uma promessa sempre adiada - de to triste, decepcionante.
reintegrá-lo nos parâmetros de um Estado de Direito, brasi·
o Sr. Vasconcelos Torres (ARENA_ RJ) _Uma no cravo, oufeiro, moderno c realizador, alicerçado nos princípios da tra na ferradura, perdoe-me V, Ex• a interrupção.
justiça social e inspirado na Carta Universal dos Direitos do
Homem, que o Brasil subscreveu enaltecendo os nossos
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Um do·
padrõos de civilização.
cumcnto que, lamentavelmente, não corresponde ao brilho de algaPara atingir esse ideal. que í: uma profunda c sentida mas cabeças ilustres que dignificam a vida pública deste Pais, sob a
aspiração nacional, impõe-se a revogação do AI·S, sem prc· legenda do Movimento Democrático Brasileiro.
juizo dos instrumentos democráticos imprcscindlvcis à defesa
Sr. Presidente, veja este texto e V, Ex• terá o alcance das contra·
do Estado, das instituições e dos direitos da pessoa humana. . dições nele estampadas:
·
Nele o MDB identifica a fonte permanente das crises que nos
"Quanto à consciência dos brasileiros, ela se reaviva
angustiam. Destruindo a ordem jurídica, institui o Governo
diante da força, e recebe com indignação o gesto descabido, a
dos homens e não o da Lei, fazendo do Executivo o supcrpo·
injúria ao direito, a humilhação d~ Congresso c o desacato à
der que avilta e anula os demais. Mantendo a Imprensa sob
Justiça,"
censura, impede a critica livre c as denúncias responsáveis.
Assinalam aqui: "Quanto à consciência dos brasileiros,
AmparJ o absolutismo policial, truculento, desumano c irres·
ela se reaviva diante da força, ..." Página ...
pons:ivcl, e denigre a projeçiio internacional do Brasil.

Em suma: o Al;5 deforma permanentemente a eons·
ciência democrática do nosso povo que, sob a sua égide, é
compelido a viver, numa atmosfera de força, intolerância,
umcaçus e medo.
O MDB apresentará ao Congresso o seu projeto de
Emenda Constitucional, capaz de restabelecer a normaliza·
ção da vida politica do Pais, Neste sentido, está disposto a
discutir qualquer proposta de caráter democrático.
Na oportunidade, o MDB renova o seu protesto contra
a cassação dos mandatos dos valorosos companheiros
Amaur)' MUller, Nadyr Rossetti e Lysãncas Macicl, vitimas
de violência que não apenas os atingiu, mas ao Poder
Legislativo que eles integravam, ao Movimento Democrático
Brasileiro a que pertenciam e IIOS Estados que representa·
vam. fru•trnndo 11 decisão de quase 250 mil cidadãos, exala·
mente dos centros mais politizados do Pais. Ratificando a
sua solidariedade a todos quantos, no curso da nossa luta,
foram injustamente proscritos, expressa também a sua
homenagem de respeito aos que deram o sacriflcio da vida ou
fnr;om vilipendiados nos seus direitos humanos.
O MDB se retempera nesses golpes e continuará, com ui·
ti vez e desassombro, na frente de luta pela completa rede·
mocrutizuçiio do Puís: murchundo, resoluto c sereno, puru us

eleições de 1976 e 1978, certo de que é: nu consulta à opinião

0 Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Página-três. .

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Página
três- muito obrigado a V. Ex• - para, na quarta página, na pá·
gina, conseguinte, não muito distante du anterior, assim se expres~
sam os ilustres membros do Movimento Democrático Brasileiro:
"O Al-5 deforma permanentemente a consciência democrática do nosso povo ... "
Na página primeira, reaviva; na seguinte, deforma. Os mesmos
redutores, a mesma responsabilidade, a mesma mensagem.
Onde a verdade'/ Só eles saberão responder, porque, tenho a ccr·
teza de que, diante de tanta confusão, o povo também não saberã.
Continull: " ... deforma permanentemente a consciência
democrática do nosso povo que, sob a sua égide, é compelido
a viver, numa atmosfera de força, intolerância, ameaças e
medo,"

l:gide, ao que cu sei, é escudo, protcção, amparo.
O povo, sob a égide, sob u proteção, sob o escudo e sob o umpa·
ro do i\1-5, é: compelido u viver. Ou as palavras jã não muis ti:m o
sentido exuto dos dicionúrios, ou hú algo confuso nesta República
Federativa do Brasil- céu Oposição:
Mas, Sr. Presidente, não ficnm ui o erro, u incocrêncin, porque,

dcfato, outros tcxtossào colidentcs.
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texto estilo bem claras as verdadeiras causas: de um lado o
rracasso da politica económica, caracterizado pela raléncia
do "milngre brasileiro ..." - c até me responsabilizaria no
apontar o redutor deste texto" ... pelo aviltamento da qualidade de vida da ramUia tra·
balhadora e pela incapacidade de mobilizar os recursos ..."
Em seguida, nilo é mais esta a causa. Outra é a causa eleita pelos
mesmos redutores:
" ... impõe-se a revogação do Al-5, ... ""Nele o MDB
identifica a ronte permanente dns crises que nos angusiiam."
Nilo sei cxatamente se a causa está nos ratos económicos ou ncs·
te tão malsinado Al-5, na expressão oposicionista,
Sr. Presidente, quis assinalar essas incongruências, para signifi·
cur, com isto, que, nos pontos cardeais, o documento peca, claudica
c cai. Não tem a consistência de uma mensagem de homens que
sabem o que desejam, c sabem também apontar à Nação os rumos de
desejos e suas aspirações.

'

1

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Meu Líder, pcrmi·
te V. Ex• um aparte? ·
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Peço a
V. Ex• que me deixe ultimar o. raciocínio.
Fico a imaginar, Sr. Presidente, o que seria desta Nação se entre·
guc a homens que, dias após dias, labutam cm torno de uma nota c
•produlem um documento pequeno, pobre, inexpressivo, con·
traditório, imposto.
Sr. Presidente, com o devido respeito aos homens ilustres da
Bancada da Oposição nesta Casa, ante os quais sempre fiz as rcverên·
cias que cabe à Maioria razcr à .Minoria nos regimes democráticos,
sobretudo num ambiente conspícuo como o do Senado Federal, sou
[orçado a entrar, j'á agora, nos ratos menores que lastrcaram essa
mensagem, que começa por exprobrnr, segundo ela, a violência
. contra Deputados, ainda há pouco sob a legenda do Movimento
Democrático Brasileiro. Ao ralar na sua legenda de glória e nas suas
arrancadas libertárias visando à redenção do povo brasileiro, há esta
tirada que vale a pena reproduzir, para depois interpelar:
"O MDB é um Partido provado 'c amadurecido no
derrontar de situações semelhantes, com as quais nunca se
conrormou. Jamais silenciará por temor ou acomodação: no
,Congresso, nas Assembléias, Câmaras Municipais, nos
órgãos de divulgação e nas campanhas, a voz dos seus
representantes [oi e será ouvida com a firmeza de sempre,
repudiando qualquer rorma de totalitarismo, protestando
contra a violência c ilegalidade, rejeitando a insensatez e o
radicalismo, conclamnndo à compreensão e à concórdia."

i

E cu perguntaria: Serão a concordância, a compreensão e a
concórdia, pregadas pelo Dcpqtado Lysüncns Mncicl? Scrã cxnta·
mente isso pregado pelo Movimento Democrático Brasileiro, que
vem a público a pretexto de condenar cassação, ralar cm concórdia,
quando, cm verdade, o Deputado há pouco cassado -o mais [risan·
te exemplo de alguém rcrrutário no convivia democrático - era um
polrtico absolutamente inCenso ils boas práticas do regime republi·
cu no concebido cm termos ocidentais?
Sr. Presidente, eles ralam das injustiças c, no mal alinhavado to·
do, apenas as frases citadas se salvam. Isto, por sinal, se vem razcndo
praxe nestu Cusa. Oradores que se anunciam, por vários dias, c chc·
gam ii tribuna pnra produzir peç11s quiloml:tricns, estendem-se horas
11 fio, razem, vez por outrn, citações, aludem a Rui Barbosa, mais
habitual c, numa concessão, às vezes, 11 Otl1vio Mangabeira. No dia
seguinte, na ünsia de procumr frases de efeito para as manchetes,
vistosas c11cm, rendidos pelà realidade, os ilustres repórteres, os ilus·
tres jornalistas, c terminam por colocar, no rrotispicio dos jornais, as
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Crases de empréstimo. As citações alheias servem para ilustrar o
brilho duvidoso.
Sr. Presidente, vejamos cm que se baseia a nota, para
apresentar, à Nação, a mensagem redentora: elevação do custo de
vida!
Será que a Oposição descobriu a pólvora? Descobriu, no mundo
du bonança, da prosperidade e da estabilidade a innnção brasileira?
Será que ela já não [ora herdada por nós de há muito e posta cm ni·
veis que não diria ideais, mas toleráveis, mercê do es[orço ordenado
c seguro de um Governo responsável?
Mas a Oposição Cecha os olhos ao mundo. O que lhe interessa é
a paixão, paixão que, lamentavelmente, levou companheiros que não
representam o pensamento do Partido a serem expelidos da vida
partidária e democrática. E por isso mesmo, eles praticam,- os ilus·
!tres membros do MDB, um pecado não pequeno- esta Nota.
Será, Sr. Presidente, que a ilustre Bancada do MDB, ao ralar do
crescimento du nossa divida externa, sem examinar detida e
prorundamente os vários elementos que hoje pesam como ratares
internos c externos no nosso balanço de pagamento, tem a receita
eficaz, segura c imediata?
Será, Sr. Presidente, que a Oposição ignora que já encontramos
cm 1964, um modelo que concentrava riqueza c comprometia nossos
compromissos com a justiça? Será que ignora ela que o Governo
do Presidente Ernesto Gcisel, no ano passado mesmo, aumentou
acima da taxa de innação o salário mínimo? Será que ignora que, ao
ludo do aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores, cuidamos
da saúde, cuidamos da educação, cuidamos da casa própria,
cuidamos, portanto, do presente c do Cuturo? Imagina o MDB possí·
vcl, em 12 anos, dos quais mais de 4 de arrumação c de retificações,
em lapso de tempo tão curto realizar em definitivo reinado da justiça
que é a nossa aspiração maior? Será que ignoram eles, os
cmcdcbistas, que muito mais de meio século já se passou na União
Soviética, onde tudo se destruiu cm nome da justiça social c onde
existe também a desigualdade social c baixo nível, ainda, cm várias
camadas da população?
Será, Sr. Presidente, que o MDB ignora que temos um Governo
honrado, probo c rcspeitávd, prorundamcntc interessado em dar
condições ao capital nacional para que ele, neste mundo das multina·
cionaL<, possa finalmente resistir a toda sorte de arremetida? Ignora
que o capital nacional, através daqueles que possam ter poder
~ompctitivo no âmbito externo, c as pequenas e médias empresas
indispensáveis ao equilrbrio social interno não estão sob a tutela do
Estado, e o resguardo das providências necessárias à protcçào do
interesse nacional?
Será, Sr. Presidente, que a multiplicidade de rormns j& cm
execução c cm estudo, visando ao aproveitamento das Contes de cncr·
gia, não chegaram ainda no conhecimento do Movimento
Dcmocrãtico Brasileiro?
Será que ignora ele o grande csrorço do Governo, agora com o
11 Plano Tecnológico, que na expressão de descrença do Líder da
Minoria não basta que esteja no papel, como se o planejamento não
devesse preceder ils iniciativas? Como se não rosse ,até pura um
simples documento, como o de que se trata, necessária a rcncxão pré·
via, sem o que surgem despautérios como esses, aqui por mim

anot11dos c analisados?
Será que a Oposição nega as excelências do Plano de Alimenta·
ção, executado sem nenhum protccionismo polrtico ou partidãrio,
pelo Governo, visando a alimentar os filhos dos trabalhadores, parn
que eles possam cumpri melhor a sua missão de construtores deste
Pu is'!
1:: l11mentúvcl que 11 cegueira tome conta do debate politico. 1::
lamentúvcl que a Oposição se imagine possuidu do dever de negar
sempre, sem orerecer a contribuição válida. Não aquela mera
sugestão, irresponsável no bom sentido, m11s os projetes viabilizúveis
em termos lógicos e técnicos.
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ir com a mesmn segurança ao problema politico,

O SR. t'RANCO MONTORO (MDB- SP. Como Uder, pronuncin o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PresidenA Oposição diz que "a força se vem tornando rotina do Govcr- te, Srs. Senadores:
Ouvimos, com o respeito que lhe é devido, a palavra do LIder da
n~"· Sr. Prcsidc~te, isto cl.ama nos céus, isto é um impropério!
V1vemos sob o remado da lc1; sob ela utua o Movimento Democráti- Maioria, Rcjubilamo-nos pelas reafirmações de um objetivo que é
co Brasileiro, Sob a protcção dela, sob sua égide, nós travamos este comum.
Afirma S. Ex• que o objetivo da luta da Aliança Renovadora
fecundo debate democrático,
Nacional
é n democratização do Pafs,, é a realização das eleições
Nilo é a rotina a força. A força, às vezes, se faz mister, para
livres,
é
permitir
a participação de nosso povo nas decisões sobre o
rebater a força, a violência c os desafios não democráticos. Mas·
pura demonstrar o seu espirita democrático, o MDB haveri~ ., destino do Pais.
Nossa diferença, Sr. Presidente, está nos meios de chegar-se a isnecessariamente de escolher algum tema. E escolheu aquele da
so.
Será
que para esta manifestação livre do povo brasileiro é útil n
minha afeição particular, porque, homem público não muito idosopermitam-me - mas já de grande caminhada na vida pública, sou aplicação de medidas como estas denunciadas no documento do
expressão legitima da confiança do voto popular, reiteradas vezes MDB? Será que a cassação de um mandato popular, sem o direito de
expressa nas urnas. E posso dizer, como Uder do Governo com defesa contribui para a confiança do povo brasileiro nas instituições
ufania, que Governo algum, cm nenhum regime brasileiro, fez'tanto e nos propósitos dos responsáveis pela vida pública? Será que o fato
e tão eficientemente pela boa prática eleitoral neste Pais. Mal de aquele poder, como diz a nota, que se sente ofendido, que é o
assumiu o Governo, o Presidente Ernesto Geiscl recomendou-nos acusador, passar a ser o julgador, sem direito de defesa, do acusado,
estudar um meio de evitar o abuso do poder politico e do poder será que isso contribui para se chegar àqueles fins?
Encontrou S. Ex• algumas contradições c incoerências no
econômico, de tal sorte que pudéssemos marchar para a pureza, tanto quanto passivei, das eleições. Apresentamos um anteprojcto a Sua documento. Não há contradições, há sim, efeitos contraditórios de
Excelência repelindo por cominações legais c, mais que isto, por atos governamentais, porque se o uso da violência pode, ..
força de inelegibilidades criadas aqueles abusos; c temos, então, uma
O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- PI)- Ou faz uma coisa ou
lei que proíbe expressamente aos candidatos usarem o poder faz outra.
econõmico, eliminando-se um privilégio do rico contra o pobre.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... gerar teO Senhor Presidente da República multiplicou o fundo partidário c o pôs à disposição da Justiça, visando a dar as condições mor, gera um e gera outro, porque a realidade social e humana não
tem a simplicidade das palavras com que S. Ex• analisou o
imprescindlveis à lisura do pleito.
documento. Sua justificativa é.~c que foi uma primeira c superficial
Todos os pronunciamentos de Sua Excelência, antes das eleições
leitura do mesmo. A realidade é outra, Sr. Presidente; a realidacle
de 1974 e depois delas têm sido de exortação às boas práticas objetiva é que esses atos de violência produzem dois efeitos, os dois
democráticas, sobretudo, aquelas que concernem às eleições, fonte que aqui estão indicados, além de outros.
primeira e legítima da representação política, porque dela partem toO Sr, Pctrônlo Portello (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um
das as outras manifestações de poder. E assim podemos dizer que,
sem eiva e vícios maiores, nos habilitamos a ter um pleito isento, em aparte'!
que a Oposição tem as franquias libertárias de que precisa para o
OSR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)-Com prazer ouexercício das suas atividades.
ço o aparte do nobre Senador.
Sr. Presidente, começou errado, faltou ao dever primeiro com a
O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - PI) - Veja V. Ex•:
verdade a Nota do Movimento Democrático Brasileiro. Mas, mercê "Quanto à consciência dos brasileiros, ela se reaviva diante da forde Deus - e Ele acorre sempre em defesa dos transviados - aqui cu, ... " mas, cm seguida, a consciência se deforma pelos mesmos motiestá, no final: "Marchando resoluto e sereno para as eleições em vos, não há saída, é a própria incongruência saltando.
1976 e 1978, certo que é na consulta à opinião popular que se
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - A incoerência
encontram os grandes caminhos c o verdadeiro destino nacional".
Quem está certo disto, . está certo das garantias constitucionais. está mais uma vez nas palavras do nobre Llder da Maioria. Porque
Quem nisso se assegura, é porque tem a certeza de que não estamos há os dois efeitos: para uns, o ato de violência amedronta c aconselha acomodação, a fuga, a concessão; mas para outros a violência
sob atos de força, esses fazendo-se rotinas.
soa como um desafio c, aquilo que poderia parecer, para muitos, que
Sr. Presidente, essas eram as pequenas observações u fazer. iria amedrontar o MDB, fazê-lo recolher-se até à disposição de umo
Poderia alongar-me mais, mas devo aqui ultimar, porque a nota autodissolução, transformou-se, Sr, Presidente, numa'dus páginas de
haverá de ter a resposta prontamente cabal do meu Partido, possivel- maior importância para a formação de uma consciência política
mente ainda hoje. A mim me cumpria, simplesmente, analisar esses neste Pais.
aspectos que me agrediram numa sua primeira leitura, profundaA elaboração desta nota, Sr. Presidente, feita da forma mais
mente infeliz e injusta.
democrática, ouvidos todos setores do Partido - os Senadores, os
Com estas palavras, estou certo de , que demonstrei a Deputados, os Presidentes dos Diretórios Regionais, em consultas a
incongruência, (dota venta do Senador Orestes Quércia) do Oposi- respeito daquilo que deveria representar o nosso pensamento em
ção, ao mesmo tempo cm que mostrei nossa preocupação resposta u esta violência, - gerou pura felicidade do MDB, c digo
fundamental de criar neste Pais as condições para o pleno exerclcio melhor, pura a felicidade do Brasil, a reafirmação da unidade da
da democracia integral. Pura isso, retificumos os rumos antes Oposição c a sua disposição de continuar a sua luta enérgica, firme,
encontrados, corrigimos as desigualdades sociais, murchamos sob a sem agressões, sem provocações, mas sem concessões e som
égide da Justiça para o reinado sacrossanto do verdadeiro regime, 0 subscrviênciu,
Estão ui os efeitos. Constitui este um principio, aliás conhecido
regime das aspirações do povo brasileiro, o regime democrático
(Muito bem! Palmas!)
' da ordem psicológica e da ordem moral: os atos de duplo ou de múltiplo efeito. Nuo há nenhuma contradição, hú apenas a indicuçuo
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr, Prc:-Jidcntc, peço a
concreta
de dois entre os muitos efeitos que os Atos Institucionais e
palavra, como Lldcr.
outros atos do violência podem provocar,
O SR, I'RESIOENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra,
O Sr, l'ctrcinlo l'ortcllu (ARENA- PI)- Permite V, Ex• um
como Lldcr, o Senador Franco Montoro,
aparto'!
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O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) -V. Ex• citou um
caso que não é ilustrativo. O caso de uma casa dividida. Houve
reações·do MDB de uma forma, e de outra, de um extremo ao outro;
está muito certo. Mas, aqui V.. Ex•·não'está a falar visando a uma
pluralidade de agentes. V. Ex• se refere, simplesmente, ao povo bra·
sileiro. Ou a sua vontade está deformada - a sua consciência de·
mocrâtica está deformada, segundo a Nota - ou então, està reavi·
vada para a luta, etc. AI, absolutamente, não pode haver paralelo
como V. Ex• habilmente tentou fazer.
·
o SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Aoon~iência'
do MDB é uma parte da consciência brasileira,
O Sr. Petrilnlo Portella (ARENA- PI)- Nilo, V. Ex• falou
foi no povo, nilo foi no MDB. Nilo confunda o MDB com o povo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Melhor ainda,
o argumento de V. Ex• invalida ainda mais as afirmações que
V. Ex• faz. Não pretenda V. Ex•, na simplicidade de uma análise feita com esta rapidez ...

O Sr. Petrônlo Ponella (ARENA- PI)- Avalio se tivesseudo
muito.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - Realmente, não há
contradição nenhuma entre o que a Nota chama de um efeito perma·
nente de deformação da consciência, que é aquele resultante da pró·
pria existência do Al-5, c o efeito imediato, contundente, causado
pelo AI-5' no momento da sua aplicação, que é o efeito de reavivar
a consciência nacional. Nilo hã nenhuma contradição nisso. Uma é
aquela deformação permanente, que a simples existência do AI-S
produz; outra ê o efeito de reavivar a consciência, no momento em
que o Ato é aplicado e são cassados mandatos parlamentares. Portanto, não há nenhuma contiadição, c é perdoável a incompreensão
do nobre Lldcr, dado o pouco tempo que teve para refletir sobre as
palavras da Nota do Movimento Democrático Brasileiro; ·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a colaboração de V. Ex•
·
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex•, ago·
ra, um aparte?

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - Estou proibido de
fazer análises rápida~?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço com pra·
zer o aparte de V. Ex•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nilo, V. Ex•
faz objeções, me permita que lhe dê a resposta.
A consciência colctiva é algo de muito màis complexo do que esta simples afirmação de V. Ex• Na realidade, esses dois efeitos cxis·
tem, não apenas não são contraditórios mas, são profundamente
reais. E digo mais, acrescento ainda: pode ter sido a intenção daqueles que utilizam o ato da força, amedrontar a Oposição c reduzir o
povo ao silêncio. Mas a reação foi contrária, a reaçlio retemperou o
MDB, de todos os Estados do Brasil vieram os delegados e saiu essa
nota que foi, inclusive, respeitada por V. Ex•, como manifestação de
uin Partido, apesar das divergências c das diversidades cm pontos
particulares no Movimento Democrático. I> normal que haja pontos
de vista diferentes.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) -Quero reiterar o que
disse cm particular. Quero reiterar em público. Só tenho razões de
expressar o meu respeito à luzida Bancada de V. Ex• e ao Partido
cm geral. Acho que ambos desempenham um papel relevantissimo
na vida brasileira que não me custa, nesta oportunidade, exaltar.
Tenho um certo constrangimento em aparteá-lo. Não obstante os·
graves erros desta tarde, Sobre o que disse o Senador pelo Rio de Janeiro, S. Ex•, por não ser bacharel, e pode não saber que, quando a
vontade se deforma, anulam·se até os atas jurídicos. Então, há con·
tradição fundamental ou hã conscientizaçào e de fato a vontade pie·
na, ou ela está deformada nos vicias.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V, Ex• me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Por canse·
guintc não queremos e não pretendemos ter um Partido uniformi·
zado na unidade de pensamento, para que cada um não possa ter
pontos de vista diferentes c diferenciados. O nosso objetivo não é a
uniformidade, é a unidade e esta foi conseguida, c isto é da maior
importância para o fortalecimento do MDB e para formação de uma
consciência politica no País.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP)- Estilo a! os dois
efeitos claramente apontados; negá-los, negar a evidência, sob a
aparência e a alegação de que há uma contradição, é não querer ir
ao fundo das coisas, (: ficar a discutir a superlicie das palavras, sem
atentar pnra a sua realidade e para a sua significação profunda.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um
aparte?
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V, Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Havia prome·
tido o aparte ao nobre Senador Roberto Saturnino, em seguida o
durei a V. Ex•
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Queria apenas prestar uma homenugcm u V, Ex•
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Nobre Llder Franco
Montara, V. Ex• tem toda ruzi\o: c devemos perdoar a incompre·
ensiio do Llder da Maioria, pelu pressa que ele teve, pelo pouco tem·
po que teve puru unulisnr u Nota do nosso Partido.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
V. Ex• a referência c o reconhecimento da elevação e da dignidade
com que o MDB,em sua Nota, apresenta o seu ponto de vista sobre a
realidade brasileira. Não vamos perder tempo em descobrir contradi·
çõcs: vamos ao fundo do problema.
· O Sr. Petrônlo Porlella (ARENA- PI)- E cu fui ao fundo do
problema.
·
O SR. FRANCO MONTO RÓ (MDB- SP)- ANota, Sr. Prc·
sidcntc, Srs. Senadores, com a maior serenidade, mas sem nenhuma
prcocupaçilo de fazer efeito, aponta o nosso ponto de vista que é o da •
grande maioria do povo brasileiro, segundo entendemos. No fundo
desta perturbação, Sr. Presidente, não estã apenas o problema politi·
co, há uma intcração entre fenômenos politicas, econômicos, sociais
c culturais. O que afirmamos c queremos sustentar diante da negati·
va da Oposição, ê que consideramos negativo o resultado cconômico
apresentado pela vida pública brasileira.
Consideramos falido o chamado milagre brasileiro, e não o fazemos com palavras, Sr. Presidente.
Atendendo ao desalio que nos é feito, antecipo à Casa o resultado de uma an61isc elaborada sobre os objetivos do ll PND para o
ano de 1975.
Pura dar a esse nosso diúlogo um sentido construtivo e para que
ni\o nos iludamos com palavras mas olhemos os fatos, estilo aqui os
objetivos estudados por uma equipe de professores da maior auto·
rida de dentro do Brasil.
O Sr. Pctrônlo Portella (ARENA- PI)- Nem por isso incon·
testiiYel.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sao dados
objetivos. Vou citar dados aliciais, dados do ll PND, e dados da
Mensagem Governumentul. Penso ser insuspeita a comparação.
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' Produto Interno Bruto seria de 10%; foi dc4,2. Menos do que a meta·
de. ,

Produto Industrial: previsão do II PND- c o Governo, cvidcn·
to mente, fez o plano com a objctividudc com que ele foi aqui aprcscn·
tudo este ano, devia ser 12%, foi 4,2. Produção agropecuária: deveria
ser 7%; foi 3,4; menos da metade.
Preços por atacado, Indico Geral de Preços c Custo de Vida:
está no Plano, afirmado com a responsabilidade do Governo.
. ..
"Reafirmar a polfiica de contenção da inflação pelo
método gradualista."
Deveria, portanto, diminuir. Pois bem, de 1968 a 1973, ele foi de
19,1; passou para 29. A redução de 19 para baiKO passou de 19 para
29.
lndicc Geral de Preços: previsão 19,7; passou 29,4. Custo de
Vida, 19,2- deveria haver a redução gradualista -passou para 31.
Saldo na Balança Comercial; relativo equilíbrio, Houve um dtOclt
de 3 bilhões e 500 milhões. Saldo de Balanço de Pagamento, positi·
vo. Houve um deficit de I bilhão e 200 milhões, Saldo nas transações
correntes, ~)revisão, um deflclt de 4 bilhões. O deficit foi de 6 bilhões
e800 mil. Importações, previsão 9,6 foi 8,6.
Isto significa, k Presidente, que não foi atingido nenhum dos
objetivos da política económica.
O Sr. Vlrafllo T'•on (ARENA- CE)- Permite-nos V. EK•
um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO· (MDB ..;. SP) - Concedo o
aparte a V. EK•
O Sr. Vlqfllo Tbora (ARENA- CE)- Ouvimos, c só o interrompemos no fim dessa enumeração na afirmativa dos resultados de
1975. Perfeito, gostarfamos de constatar, dentro ~J 11 PND a que
V. EK• alude, onde estão esses dados? Da primeira à llltima página
V. EK• não encontrará afirmativa alguma quanto a percentagem de
crescimento em 1975. Antes o Il PND é até muito cauteloso cm nilo
apresentar qual iria ser o fndicc, a percentagem de aumento do PIB.
Mais ainda: V. EK• poderá pegar-se às perspectivas da economia no
fim da década. De uma forma consistente com a estratégia do
desenvolvimento, é lltil considerar a perspectiva de crescimento por
sotores atê 79 e a taxa média de crescimento esperado, seja na
ugropecuária, seja na indústria, seja no serviço, nunca afirmada cm
uno tal ou ano qual. Quando dizemos a média, não significa que num
ano possa ter mais e cm outro possa ter menos, Essa a restrição que
fizemos. Mais ainda: afirma-se aqui dados apresentados sobre impor·
taçaes c exportações. Também nilo encontra V, Ex• amparo às suas
afirmações no 11 PND. Poderia dizer que personalidades as mais
diversas, inclusive cm discussões aqui em plcnârio, apresentaram dado5 tais ou quais de perspectivas de resultado. obter. Mas, o II Pia·
no Nacional de Desenvolvimento Econômico, esta não fula nisto.
Permita-nos a contradita.

a

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a

informação de V, Ex•
O Sr. VlqDio T'•ora (ARENA - CE)- A informação nilo
nossa; é do documhnto.

~

O Sr. VlriOJo T"ora (ARENA - CE) - Dizemos mais uma
vez: o 11 Plano Nacional de Desenvolvimento ni'lo aasesura mtdia de
10%. Como é que V, Ex• afirma algo que nilo cttA no documento,
eminente Senador? Nilo está afirmado média de 10%. Ao contrArio,
o Plano foi até absolutamente prudente a respeito.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permita-me V. E•,
Senador Franco Montoro, isso é o que se chama de CKercfcio indevido da imaginação.
O Sr. Vf1101o Távora (ARENA - CE)- O II PND absoluta·
mente não afirma isto, Estamos com o Plano na milo; gostarfamos
que V, Ex• mostrasse qual a página cm que o Plano diz que durante
a sua vigência o crescimento anual do PIB vai ser de 10%.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Se se afirma,
Sr. Presidente...
O Sr. Petr6nlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• parece que
está perdido entre os papéis. ·
O SR,•. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Nilo. V. Ex•s
estão tcntili1do, com citações isoladas, invalidar um trabalho que não
Hosso ...
O Sr. VlqOio Tivora (ARENA - CE) - Pcrdilo. tiSSim como
V. Ex• apresenta um dado. nós apresentamos cã outro ilado, ·:que
mostramos constar de documentos oficiais. Outro' dia, cm plenário,
sobre às alternativas de desenvolvimento, fizemos catorze persuntas
à riobre Oposição. Esperamos muito que ela responda.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB.- SP) - Eu pergunto a
V. Ex• pela previsão do PND, é ou não certo que se diz que a balan~
ça comercial apresentará relativo cquilfbrio?
O Sr. VlqOio Távora (ARENA- CE)- O Governo procurará
fazer com que apresente relativo equilíbrio. Nilo vamos perder as
esperanças. E nesse caminho procuraremos seguir.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamcntc is·
so é que eu desejava ouvir, Sr. Presidente. Ou nós temos um Plano· e
o que se afirma representa um objetivo a ser atingido c se ele não é
atingido é porque fracassou, ou então, o Plano deixa de ser um Plano
paru ser uma brincadeira.
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- CE)- O Plano nilo aprcscn·
ta objctivos numerais e sim indicadores.
·

O SR. FRANCO MONTORO (MOO - SP) - Quero dizer
mais, Sr. Presidente, c V, Ex• sabe perfeitamente disso. S. Ex•s estão dizendo que ainda nilo terminou o período, que, quem ~abc mais
tarde pode haver uma compensação. .
O Sr. Vlralllo Tbora (ARENA- CE)- Nilo é quem sabe se
mais tarde, nilo. Vai haver equilfbrio. Para isso, repetimos, caminha·
mos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Na realidade,
Sr. Presidente, nós pedimos para fazer aquilo que S. Ex• pede.
Desejava saber o que o Governo pretende cm cada ano. E não fize·
mos isso num debate, fizemos num requerimento escrito, debatido
aqui, solicitado por V, Ex•, Sr. Presidente, ao Sr. Ministro do
Planejamento c S. Ex• ...

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A informação ~.
de V. Ex• Digo mais: a interprctaçil~ é de V. Ex• Interpretação que
O Sr. Vlralllo U'ora (ARENA - CE) - E o Sr. Ministro
respondeu.
dcxa muito mui o·Govcrno.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Vamos ver.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Porque, se este
ano o aumento foi apenas de 4,2 e V. Ex• diz e mantl:m que vai ser
muntida u média de 10%, então no próximo ano V. Ex• afirmará a
previsão de 2ú%! E isso ningu~m no Brasil aceitaria, V. Ex• tem que
reconhecer; nilo pode deixar de reconhecer.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - .. , nos respon·
deu. Qucrfamos saber, a indicação ano por ano. Se se faz um plano,
Sr. Presidente, ele tem ~uc ser avaliado. Uma das idbias fundamcn·
tais da moderna teoria do planejamcnto é que o plano deve ser
avaliado permanentemente.
O Sr. Roberto Satumlno (MOO- RJ)- Muito bem i '
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dispôs a fazer essa avaliação. O plano não é claro. S. Ex• acaba de
comprometer o Governo, mostrando exatamcntc o que ninguém
pode. S. Ex• pediu que cu· desse aquilo que ningul:m respondeu c
que cu nil.o poderia dar- a indicação ano por ano. Então, qual é o
remédio que temos?
O Sr. VlrgOio TáYora (ARENA- CE)- Queremos é mostrar
que essa afirmação não cstã no Plano.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)...,. Sr. Presidente,
peço a V. Ex• que me assegure a palavra.
S. Ex• o Senador Virgflio Tâvora faz afirmações acusatórias de
uma leviandade terrível. Quero mostrar que suas acusações recaem,
diretamcntc, sobre o Governo, cm documento escrito que V, Ex•,
Sr. Presidente, passou às nossas mãos, documento que recebeu do Sr.
Ministro, onde S.· Ex• declara que não hã uma fixação cxata. I> mais
um propósito do Governo, são intenções, Mas se isto assim ocorre,
Sr. Presidente, então o fracasso é maior. O II Plano Nacional de
Desenvolvimento nilo é um plano nacional de desenvolvimento, por·
que ele não pode, sequer, ser avaliado.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Muito bem!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB '- SP) - Só depois de
quatro anos é que ~ós vamos aprovar um outro plano, sem poder fa.
zer aquilo que consideramos essencial a grande contribuição que a
Oposição pretendeu dar ao Governo e à Casa examinando lance por
lance, para fazer essa avaliação, caso por caso. ·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - Permite V, Ex• um
aparte?

I

O SR. FRANCO MONTO RO (MQB- SP) - Então, qual é o
remédio que temos? Fui àquele de que se sérviram os Professores de
maior competência da Universidade de Silo Paulo que, cm equipe,
examinaram essa documentaÇão, c que nos deram tal situação, Fize·
rum eles aquilo que não se pode deixar de fazer: tomaram o total e o
dividiram em n~meros homogéneos.

,\

O Sr. VlrgOio TáYora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um es·
clarecimento, nobre Scnad~r?

I

nidos. Evidentemente, qualquer previsão cstã fortemente con·
dicionado à evolução do situação mundial. Mas hâ neccssl·
dade de dispor de hipóteses de trabalho."
O Sr. Roberto Salurnlno (MDB - RJ) c FRANCO
MONTORO (MDB- SP)- Então, existe o quadro?
O Sr. Vlrgnto TáYora (ARENA - CE) - Existe o Quadro I
que justamente contém os indicadores maiores que espera alcançar
em 1979. Mas, desafiamos a que V. Ex• encontre aqui, dentro do
Plano, o que V, Ex• afirma! V. Ex•s não votaram o Plano? Como
desconhecem o fato? Parece.me que o que lemos aqui nilo pode lO·
frer contradita. O Governo nilo é leviano de afirmar que o PIB vai
crescer a 10% ao ano c V. Ex• diz que, dentro do plano, está escrito
que vamos crescer 10%,
Esta foi a primeira de todas as objeções feitas. A segunda:
mesmo que houvesse um ano crescendo a 4,4% nilo significaria
fracasso.
· O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- V. Ex• nega 9
fato?
O Sr. VlraRio TáYora (ARENA- CE)- De que? Mesmo que
houvesse no PND esta afirmativa de crescimento de I0%, que nio
há! Porque aqui está provado que não há c V. Ex• não pode ler coisa
diferente do que estâ escrito na pâgina 21 do documento
questionado, A página 21, que não fala cm 10%, diz justamente o
contrário. Vamos ver se V, Ex•, com todo o seu discernimento, vai
compreender:
"Está o Governo cônscio da dificuldade em manter taxa
de crescimento a 10%, Evidentemente, qualquer previsão cstâ
fortemente condicionada à evolução da situação mundial,
principalmente em face da plena capacidade, etc, etc ... "
Entil~,

onde se afirma que vai ser a 10% o crescimento anual?

O Sr. Roberto Sacumlno (MDB- RJ)- V, E<• permite um
aparte, Senador Franco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Pois nilo.
Permito e responderei o ambos.

O Sr. Roberto Satvrnlno (MDB- RJ)- V, Ex• jã disse muito
O SR. FRANCO MON:rORO (MDB - SP) -Se S. Ex•s esta· . bem. Um plano ê um conjunto de três frases: a formulação, a cxe·
belecem que este ano haverã 4%, no próximo ano não sabemos o que cuçilo c o acompanhamento. Naturalmente, se nilo existe possibill·
vai dar. Mas para que se chegue aos 10% de média, vai-se exigir um dode de se fazer esse acompanhamento, evidentemente não se trata
aumento muito maior.
de um plano, mas de uma declaração de intenções. Assim, como tambl:m, parece·me que o PRONAM c o Plano de Tecnologia referidos
O Sr. VlraOio T4YOra (ARENA- CE)- Eminente Senador, jé pelo nobre Lldcr Pctrónio Portclla são outras tantas declarações de
pedimos aparte a V, Ex• c pelo clima que sempre· cultivamos aqui, de intenção. Ocorre que nós, da Oposição, com a nossa rcsponsabili·
dade de fiscalização, jã estamos um pouco cansados dessas dccla·
cavalheirismo, deve ser concedido.
· ·
rações de intenções que na prAtica se traduzem em fracassos, se se
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- S~)- Tem o aparte quiser fazer a comparação o cotejo de intenções, c realidade que é
mais uma vez V. E;t•
nosso dever apontar, ê nosso dever registrar.
O Sr. VtraOio TAYora (ARENA- CE) -O que afirmamos ê
O Sr, Petr6nlo PorteUa (ARENA,- PI)- Permite V. Ex• um
que desafiamos a que mostre V. Ex• dentro do II PND a afirmação aparte?
·
de um crescimento anual de 10%. Nós vamos mais alêm. O Governo
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)- Eu ouço V, Ex•
ainda foi muito mais expl!cito porque 6 um Governo rcsponsâvcl. Pc· ,
di mos a atenção dos Srs. membros da Oposiçilo, principalmente
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Quero dizer a
pura a lcttur~ta segui~:
V. Ex• que o II Plano Nacionnl de Desenvolvimento foi concebido,
"Está oGoverno cónscio da dificuldade de manter taxas de cres· atendendo a todos os requisitos da lei. Se V, Ex•s com Isso não se
cimento da ordem de tO%, a partir de 1975, cm face, principalmente, agradam, V. Ex•s. se desagradam com a lei e para a avaliação deste
da plena capacidade al~ançada no sctor industrial, dos problemas rc· conjunto de intenções c de dirctrizcs programdticas c doutrindribs do
!acionados com a crise de energia c escassez de matérias·primas e de Governo hd os planos setoriais, estes sim, silo sus~eptíveis de avalia·
seus efeitos sobre o balanço de pasamcntos."
çilo. V, Ex•s nilo podem, pura e simplcsme~te, caindo no campo
O quadro I - é textual, nilo ·estamos acrescentando c nem teórico, que 1: teórico, requerer avaliações. Hã ainda um aspecto
diminuindo nenhuma palavra.
a ser mencionado: exatamente aquele abordado na Mensagem c no
"0 Quadro I - repetimos - apresenta as perspectivas Plano, de que nós estamos sujeitos a fatores insusccptlvcis de serem
da economia brasileira para 1979, consoante os objetivos defl· modificados por nós.
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o Sr. Rohorto Snturnlno (M DB- RJ)- Que o plano deve prever, nobre Senador Petrônio Portclla.

o Partido está congregado, no sentido de resistir a e;se tipo de
ameaça. AI me parece a primeira grande injustiça que V. Ex• pratica
para com o ato do Senhor Presidente da República. O segundo foi
O Sr. Potrõnio Porlolln (ARENA- PI)- E previu.
quando V. Ex• disse, como se fosse culpa nossa, como se fosse culpa
O Sr. ·Roherto Snturnino (MDB :- RJ)- O plano responsâvel
do Governo e, conseqUentemente, do Partido que o apóia aqui, que
deve prever uma conjuntura internacional.
estamos querendo confundir o Movimento Democrático Brasileiro
com os comunistas. Comecemos pela segunda afirmativa de V. Ex•:
O Sr. l'etrônlo Portella (ARENA- PI)- Mas í: exatamente o
que estou dizendo. V. Ex• está indo ao encontro das niinhas as- Quem quis confundir foi o Sr. Luis Carlos Prestes, não o Presidente
sertivas. Eu disse cxutumente que o Plano sofre vicissitudes em sua Gciscl c nenhum dos Irderes do Partido. governista nesta ou na
cxccuçt10. todas as vezes que aqueles fatores são susceptíveis de outra Casa do Congresso. E ainda mais, ouvimos da Casa, de
pessoas a quem V. Ex• naturalmente não s6 conhece como presta o
influêncius externas, portunto, incontrolúvcis em termo de Governo,
maior
apreço, o imediato protesto, porque não ficamos de acordo
portanto de :imbito interno. ~evidente que o Governo fez menção a
isso c V. Ex•s ti:m o dever de também considerar como variáveis con· com a insinuação partida, se não me engano, de Paris, por parte do
antigo Llder do Partido Comunista Brasileiro. No segundo caso,
dicionantcs da execução. Esse é o problema.
V. Ex• encontra registradas, ·nos Anais do Senado, da Câmara,
O Sr. Vírgflio Távora (ARENA- CE)- Num plano aprovado
como de todas assembléias estaduais deste Pais, das câmaras aos
enfatisamos pela nobre Oposição.
vereadores, na Imprensa brasileira, as acusações mais formais, os ata·
ques mais duros ao·.Governo, dentro daquilo que os pulses civilizaO Sr. Petrõnío Portella (AREJ:'IA- PI)- E por ela ressalvado
dos, a que V. Ex• ciim tanta constância se refere, chamam de opositumbí:m.
ção. Então não se trata de querer julgar a Oposição. O ato foi diferenO Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- V, Ex• me permiti·
te. E há um princípio que até no nosso Regimento existe: nilo se fala
riu'!
contra o vencido. Não queiram V. Ex•s nos fazer falar contra o
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Permita-me
vencido. Quanto a uma das três pessoas às quais V. Ex• se referiu
antes rc5olvcr este problema, porque acho que, mais umn vez, esta· ainda hú pouco, eu traria a V. Ex• um documento, uma revista brasimos discutindo palavras.
leira, publicada ao fim do uno passado, em que aparece uma pergunO nobre Senador Virgilio Távora disse que o Governo afirma ta que lhe foi feita; se ele era partidário de uma composição politica,
que esse é o objetivo, isso é uma expectativa. Eu concordo com S. de uma harmonia, no Pais. A resposta foi positivamente contrária,
Ex• Não há problema. Substitua-se tudo que se disse por expecta· dizendo ainda. o s~:guinte: que, no seu entender, deveria o :seu Parti·
tivas. Apenas digo que as expectativas não foram cumpridas. E nós do viver exatamente da desinteligência, quanto mais radical ela fosse,
nos c:ntc:ndcremos.
melhor para os seus propósitos. Portanto, parece-me injusto quando
O fato concreto é o seguinte: o aumento do Produto Interno V. Ex•. querendo tirar partido politico do ato, declara que a ação do
Bruto tinha sido 10,1, previa-se uma coisa apro.ximada, pouco me· Presidente da República foi uma tentativa de impedir,o exerclcio da
nos, talvez, e passou para 4,2, menos de metade.
oposição. Nisso é que eu acho que peca pela base o documento de
Esse i: um dado brutal. Não há palavras que possam diminuir a V. Ex•
gravidade desses resultados. Eles se apegam a expressões: é expecta·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço .;
tivu. são intenções, mas o dado real é que, todas aquelas expectativas palavras de V. Ex•, que nos permitirão tornar bem claro nosso
que constam do Plano, demonstradamentc, não foram realizadas. pensamento.
Por isso que dissemos- e não dissemos nenhuma novidade- não
Aproveito tambí:m a oportunidade para registrar, mais uma
ht'l ninguém que ignore: a crise cconômica séria que o Brasil atravessa vez, que V. Ex• e as melhores figuras da vida pública do Pais
neste: momento.
repelem aquela acusação - que a nota repele - subrepticiament·
Ouço o aparte do nobre Senador Jurbas Passarinho, pedindo feita ao MDB, de qualquer confusão ~om o movimento comunisl
desculpas pelo atraso, mas queria antes resolver esta pequena ou subversivo.
dificuldade, que, no fundo, era apenas uma questão de palavras.
O Sr. Petrônio Portela (ARENA- PJ)- Isso eu deixei bem
O Sr.JoséSarncy (ARENA- MA)- Pediria a V. Ex• que, cm claro.
. .. '
seguida, me concedesse a honra de um aparte.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
O Sr. Jarbus Passarinho (ARENA- PA)- Ao contrário, não colaboração de V. Ex•, refutando isso tambêm. Mas sabem V. Ex•s
há o que desculpar, uma vez que V. Ex• me concedeu o aparte tão que há muitos outros que não pensam como V. Ex•s 'e que, por
pronto pode. Só não sei se V. Ex• está mais veementemente zangado convicção ou oportunismo, em assembléias legislativas, câmaras. de
com o Plano ou com o protesto. Porque, relativamente ao Plano, o . vereadores e no Congresso Nacional ...
nobre Senador Roberto Suturnino acabou de dizer uma verdade
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Mas que nada
palmar a todos que fazem planejamentos. Sabe-se que do planejamento deriva um plano, e este deve ter um acompanhamento. Em terão influldo na decisão.
linguagem militar, por exemplo, chama-se a isso "conduta de comba· ·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... fazem apelo
te", qucé'paru fazer, no acompanhamento, as modificações, de acor- à radicalização. Inclusive pessoas da maior hierarquia, dentro da
do com as alternâncias das circunstâncias. Os palses socialistas, que representação governista no Congresso, acham e defendem a radicaforam os primeiros a planejur, fizeram planos setenais, e surram-se lização, o ataque radical. De modo que, se V. Ex• aponta a
m'al. Passaram a planos qUinqUenais, e iam alterando os planos, à radicalização de um lado, eu apontaria radicalizações de outro e
proporção que tinham razões pura modificá-los. Mas o meu objetivo diria, certamente com o apoio de V. Ex•, que nem o Congresso nem
fundamental, nobre Lider Franco Montoro, nilo seria esse. Seria, o Brasil se beneficiarã com essas radicalizações. ~ por isso que a
exatumente, perceber que, nu leitura do documento que V. Ex• faz, Nota as repele frontalmente.
na desobriga do dever piedoso, V. Ex• mostrou realmente uma elevuQuero também responder a uma pergunta que era, de certa
ciio de linguagem muito grande, Entretanto, em dois passos pedi per- forma, uma critica do nobre Lldcr da Maioria: O MDB- dizi.o. ele
missão n meu Líder pura fazer uma observação a V. Ex• O primeiro, - parece negar que o Brasil tem um Governo honrado c probo,
qunndo V. Ex• diz que o Governo quis amedrontar e, não havendo Desejo reafirmar aquilo que jâ está em inúmeras manifestii.Çiles do
Jmedrontndo, ao contrt\rio, houve uma caixa de ressonância no Movimento Democrático Brasileiro: reconhecemos a honradez do
MDB. que se transmitiu do Brasil inteiro para cá e, a partir dai, todo Presidente da Repllblica, a sua intenção de acertar, a sua disposição
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também, as dificuldades que Sua Excelência enfrenta c penso que
não ajuda a Sua Excelôncia negarmos a realidade. Afirmar, por
exemplo, com base neste documento objetivo, que os objetivos da
polftica cconômica nilo foram alcançados, é de reconhecer uma
verdade.
.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Permite V, Ex•, um
aparte, Senador Franco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O MDB não
tem-se limitado a afirmações negativas. Jãtivcmos oportunidade c estamos elaborando um quadro geral dessas contribuições - de
mostrar, aqui, inúmeras contribuições concretas, do MDB, para a
solução dos nossos problemas.
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Uma dessas contribuições - que destaco pela sua importância
-foi para a mudança da polftica nuclear brasileira, que estava posi·
tivamcnte errada, adquirindo reatares atómicos c combustlvcis cm
caixa-preta, que mal sequer poderiam os abrir.
Foi um debate dentro deste Congresso que determinou, meses
depois, a criação da NUCLEBR;ÃS e o estabelecimento de um
Acordo com a Alemanha, de car5ter cultural e tecnológico. E, em
lugar de importarmos reatares, como vínhamos fazendo, fez-se um
Acordo para importação c adaptação da tecnologia c para a possível
criação de uma tecnologia brasileira nesse setor.
Não se pode negar a participação do MDB neste passo.
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço, com
prazer, o aparte de V, Ex•
O Sr. Vlrgnio Távora (A RENA -CE)- Repondo os fatos nos
devidos lugares, as discussões travadas nesta Casa circunscreveramse, praticamente, àqueles intermináveis debates - para muitos de
nossos colegas, porque era um assunto técnico- entre V. Ex• e nós.
Mas se situaram - e ai estão os Anais- no mês de agosto de 1974.
Não tivemos o prazer da presença de V. Ex•, mas o eminente Colega
de Bancada de V, Ex•, o Senador Orestes Quércia estava presente
quando, sexta-feira passada, aqui apresentamos os dados a respeito e
dissemos que, um dos pontos questionados i:, justamente, este, por
uma razão muito simples: ni!o com palavras, mas com documentos,
com fatos, num Livro Branco que procuramos apresentar, do
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, está mostrado que o passo
básico, inicial, logo após o eminente Presidente Ern.esto Geisel ter
assumido o Governo, foi, exauimentc, 'dirigir-se à Alemanha c a
outros dois pafses em busca de aquisição de independência tecnológica ..:.. V. Ex• verá CO!ll documentos e não coin palavras - sobre
esse assunto, o qué constitui a realidade dos fatos. Enti!o·, algo cm
que V. Ex• c nós tivemos _participação, "quatro meses depois ni!o
poderia influir em decisões de quatro meses antes." Isto ê curial.
Segundo, a defesa que a eminente Oposição fazia, principalmente da
linha de rcatores a adotar, vai-nos permitir, eminente Senador, cru
justamente o contrário daquela que esposâvumos c que foi a adotada
pelo Governo, até o dia de hoje, ouvimos Membros eminentes da
Oposição,- mesmo quando da aprovação daquele Acordo, por este
Congresso - dizer não estar certa a linha perfilhada. Então, o
Governo, muito antes da nossa discussao, adotou a polftica e os
documentos todos, tanto brasileiros como alemães, vão mostrar isso.
Portanto, não pode haver dúvida nenhuma. E terceiro, a linha de
rcutores que o Governo adotou, em sua polftica, era cxatamente
uquclu combatida por V, Ex•s Se depois V, Ex•s acham que foram
innuênciu decisiva pura mudança du politica nuclear brasileira, é
porque, na nossa humildade de raciocfnio, estamos vendo verde por
azul.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -Agradeço as
informações dadas por V. Ex• ...

O Sr. VIramo Tbora (ARENA- CE)- Nilo silo informações,
são fatos.
·
·
·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB ...; SP) - Mas o fato
objetivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que ató então a politica
definida c defendida era a de importação de reatorcs c de
combustfvcis.
Correspondência com a Alemanha, com a França e com outros
pafscs houve permanentemente. Isso ni!o prova nada. O fato
concreto é que as decisões tomadas foram posteriores ao debate.
A NUCLEBRÃS foi criada meses depois e o Acordo foi
firmado quase um ano depois.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permita-me V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não temos a
pretensão de chamar para nós a paternidade. O que queremos
demonstrar é que houve uma contribuição concreta do MDB.
Agora, V, Ex• vem com um ofício, mas de qualquer maneira estã
demonstrado que o MDB deu sua contribuição concreta c positiva,
O Sr. VIramo Távora (ARENA - CE) - Não um ollcio,
dezenas de ollcios c documentos.
·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não se modificou a politica nuclear, modificou-se a politica nuclear· que. havia
sido defendida. Aqui se disse que foi muito acertada, porque houve
uma concorrõncia internacional, que a Westinghouse ganhou, .foi a
mais barata c por isso deveria ter sido aceita. E nós protestamos,
achando que cm matéria de energia nuclear, não era o critério do
preço menor que devia prevalecer c sim o desenvolvimento_ da tecnologia brasileira, para que construíssemos o nosso reator. Aqui
requeremos a presença dos cientistas brasileiros que, pela primeira
vez, foram ouvidos no Plenário da Comissão de Minas e Energia e de
Relações Exteriores.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Com o'pleno apoio
du Maioria.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com pleno
apoio da Maioria, mas por iniciativa da Minoria, que não pode ser
contestada.
O Sr. VIramo Távora (ARENA -CE)- E ninguém contesta

isso.
O SR. FRANCO MONTO~O (MDB ....; SP) - Agradeço a
V. Ex•s o reconhecimento de que oMDB não se limita a fazer crfti·
cas negativas c, sim, di\ a sua contribuição positiva, como acaba de
ser reconhecido.
(Cruzam-se apartes.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Faz soar a
campainha.)- Comunico que o tempo de V, Ex• está terminado.
O Sr. Vlrgmo Tá•ora (ARENA- CE)- Quando as informações c sugestões silo vdlidas, procuramos encaminhá-las !Is autori·
dades competentes. Isso nilo foi dito aqui apenas uma, duas, três ou
quatro vezes. Constitui·se cm uma constante.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Ouço o nobre
Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Nobre Lfdcr Franco
Montoro, V, Ex• citou um exemplo importantissimo de contribuição positiva do MDB. Ciluria outru, a meu ver igualmente importan·
te: u destruição da famosa tese de que é preciso primeiro o bolo
crescer pura depois dividi-lo. Era a tese do G,overno durante o
per iodo de 1971, 1972, 1973, defendida pelu Bancada Governista
nestu Cusa e nu Câmara, sob os protestos de V. Ex• c de todu u
Buncuda do MDB. Essu tese foi revista, o Governo reconheceu que(:
crrudu. J;: ou ni\o contribuição positiva do MDB?
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O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)..:.. Gostaria de dar um
rápido aparte. (Assentimento do orador) Simplesmente para dizer
que o Governo modifica as condições de vida do Pais. As mutações
criam outras condições, alcançamos outro patamar maior, sob
melhores fatores. Isto é, cxatamente, em razão da ação do Governo.
Desta forma, em nenhuma hipótese foi em razão de pregação da
Oposição, mas por força du ação governamental que gerou con·
diçàes para uma política distributivista.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ....:.·.Aceito a
explicação de V, Ex•, mas o fato fica de pé.
·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Nilo posso deixar de
reconhecer que V. Ex•s têm dado colaboração. Fraca, fragmentária
cm verdade, mas têm dado colaboração e louvo, aqui, neste plenário
c faço questão de isso exaltar em qualquer lugar deste Pais. Negá-lo
seria negar o mínimo de validade da presença de V, Ex•s, aqui, no
plenário e fora dele,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - No discurso
que acaba de ser feito, há pouco mais de meia hora, pelo Lrder da
Maioria, se dizia que a Oposição se limita a protestos nesativos.
V, Ex•s recoheccm, agora, para satisfação de todos nós, que a
contribuição do MDB tem sido positiva cm matéria económica, em
matéria de energia atômica e, agora, cm relação ao problema da
justiça social ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V, Ex• me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A tese de que o
bolo deveria crescer para depois ser distribuldo foi contestada pelo
MDB. O Ministro Delfin Neto com ironia dizia: "E: preciso primeiro
que o bolo cresça, para depois distribuir as suas fatias".
A tese era errada ontem, é errada hoje, e sempre foi errada. O
que sustentamos no passado, sustentamos hoje e sustentáremos no
futuro é que o bolo seja distribuído ao mesmo tempo cm que está scn·
do -feito, Esperar que ele seja feito para depois ser distribuldo é
aumentar a riqueza dos que podem c aumentar a miséria dos que
necessitam.

E: preciso fazer justiça, O MDB sustentava esta tese e ela era
negada. No Primeiro Plano de Ação, hã criticas a esta expressão, ti·
da como demagógica, chamada "distributivismo prematuro". No
Segundo Plano de Ação, depois da pr0gação do MDB, é o próprio
Governo que afirma a tese do MDB,
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Já deixou de ser
prematuro. O bolo já havia crescido.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nilo diso que
tenha sido por causa do MDB. Este tem os seus próprios assessores.
Acontece, entretanto, que o MDB falou nisso antes de o Governo ter
falado, Agora, se a causa foi do MDB, ou nilo, ~ outra questão. Nilo
dispomos de nenhum instrumento de precisão que possa determinar
em que momento foi lido documento do MDB, posteriormente
transformado cm Plano de Açilo.
Sr. Presidente, fica patenteado que o MDB fez as sugestões,
apresentou a tese que, inclusive, foi o slogan da nossa campanha: "O
Brasil está mais rico. E o povo?" O atual Governo reconheceu a
situação c criou, no Segundo Plano de Ação, uma série de indicado·
rcs sociais para acompanhar o desenvolvimento, criou o Conselho de
Desenvolvimento Económico c recebeu o nosso aplauso. Fui relator
da matéria, neste Plenário, dando a nossa inteira colaboração.
Queremos que o Governo acerte, A nossa critica é para que ele
modifique os seus rumos, c tem modoficado. Eu poderia citar, não
vou me estender muito porque V. Ex• já nos adverte de que o tempo
está terminado, mas temos uma relação de dezenas ...
O Sr. Petrônlo Portello (ARENA- PI)- V. Ex• disse que este
Governo não quer o diálogo, c agora mCllmo está demonstrando que
ele o ucei•

O Sr. Josf Sarncy (ARENA Montoro, permite V. Ex• um aparte?

MA) -

Senador Franco

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -Nilo permitam
que cu responda c dizem que cu não quero diáloao. Vou ·dar o
último aparte ao Senador José Sarncy, para poder concluir. Mas,
para que cu atenda a palavra de ordem de V, Ex•, que i: um escravo
do Regimento, darei o aparte ao Senador José Sarncy c cm seguida
peço permissão para concluir a minha resposta ao nobre Lldcr da
Maioria.

o

O Sr. José Sarncy (ARENA - MA) - Senador Franco
Montoro, desejo recordar que V. Ex• não só defendeu, nesta Casa, a
tese de que, à proporção que o bolo fosse crescendo, deveria ele ser
distribuído. V, Ex• também defendeu a tese de que os lndiccs de
crescimento do Produto Nacional Bruto não eram indicadores do
desenvolvimento econômico. Durante três anos cu ouvi V. Ex• dizer
isso constantemente nesta Casa. Nos anos em que o Produto Interno
Bruto do Pais crescia a taxas clcvadlssimas, V, Ex• contestava c dizia
que aquilo niio representava, absolutamente, desenvolvimento,
porque o que _interessava era a qualidade da vida.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Dizia c digo.
O Sr. Jolé Sarney (ARENA - MA) - Entilo agora V. Ex•
está convertido, porque, quando, este ano, ·o Produto Interno Bruto
só cresce à taxa de 4,7%; V, Ex• jã acha que este é um indicativo de
que não estamos realmente crescendo. V. Ex•, cm sua tese; devia
hoje trazer ao Plenário que essa qualidade de vida, através dos
indicadores económicos, não está melhorando no Pais. AI, sim,
V. Ex• seria coerente com sua tese, e não esta conversão que V. Ex•
acaba de fazer, de que acredita que o crescimento do Produto
Interno Bruto é o indicativo único do desenvolvimento económico.
Desejo saudar, no debate que V. Ex• está trazendo a cata Casa, nesta
tarde, esses temas de alto interesse para o Pais, conio medida
extremamente salutar do seu Partido. Neste instante, V. Ex•
abandona aquela lihha'dc exacerbação institucional, para que, na
verdade, todos nós possamos encontrar a linha de colaboração no
debate dos grandes problemas que afligem o povo brasileiro, AI,
devemos concordar com V. Ex•, e o saudamos por esta discussão,
realmente um momento bom para o Parlamento nacional.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
peço permissão para concluir a minha oração, solicitando aos nobres
Colegas não apartcicm, vez que não poderei concedê·los, diante da
advertência que recebo da Presidência.
Agradeço o aparte do nobre Senador Jos6 Sarncy, 'especial·
mente na parte positiva, cm que S. Ex• ressalta a import4nQ!a do de·
bate cconômico c social dentro da problemática brasileira.
Recebo o elogio, mas afirmo que não afastamos do debate a
discussão do tema polftico, porque silo interdependentes.
Nosso documento foi fundamentalmente de caráter politico,
com implicação econômica c social,
Quanto à segunda parte, disse o nobre ·representante elo
Maranhão que cu passara a ser um convertido do PIB. Enganou•sc
S. Ex• O que afirmei, c reafirmo, é que o PIB nilo ~ indicador sufi·
ciente do desenvolvimento, nem mesmo do ponto de vista econô·
mico. E o digo em companhia dos maiores economistas contcmpo·
ráneos: os assessores da ONU, do Banco Mundial c de dunnur
Myrdul- Prémio Nobel de Economia, afirmam que, se há aumento.
do PIB c ele é mui distribufdo, não hA desenvolvimento económico.
Nunca diminui a importância do PIB. Achei que era neccssârio,
mas não o suficiente. Hoje mostro, com aplausos da maioria, que o
PIB caiu. Então, nem mesmo aquele indicador económico vale. Se ti·
vessc caldo o PIB e melhorado a distribuição de renda, ainda poder·
sc·iu dizer que é umu compensaçilo.
·
O Sr. Jose! Sarney (ARENA - MA) - V, Ex• está molho·
rando ...
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Era o que tinha a dizer, Sr. Prcside;tc. (Multo bem! Palmas. O
PIB caiu a menos da metade no ano passado. ~dado tristo, mas devo orador ê cumprimentado,)
ser afirmado sem satisfação. Seria muito melhor para nós, bras!·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
lelros, que tivesse aumentado. Mas nilo significa que me tenha con•
MONTORO EM SEU DISCURSO:
vertido à id6ia de considerar agora o PIB como indicador dnico ou
principal do desenvolvimento,
·
Sr. Presidente, ainda teria muita coisa a dizer, mas nossos
Saldo bal.
Exportaçãe•
Saldobal.
Saldo tran1•
.trabalhos devem prosseguir. Hli uma Ordem do Dià a ser cumprida.
comercial
de pagto.
corrente~
Com estas respostas a alguns senõcs que encontramos na critica
USSbllh6et
USibllhael
USSbllhõe•
USibllh6et
feita pela nobre Maioria ao .documento da Oposição, dizermos que~
esta a disposlçi\o do MDB continuar a nossa luta, unidos, como hoje
relativos
equillbrios
conseguimos ficar: unidos cm torno de um mesmo objetlvo, ·que ~ o 9,60
positivo
·4,0('·)
• 3,5
de lutar pelo desenvolvimento brasileiro, mas um desenvolvimento
• 1,2
• 6,8
8,65
·4,7
• 1,0
·que tenha estas marcas que represento a nossa bandeira de luto 7,97
• 6,9
equilfbrio
desenvolvimento com democracia, desenvolvimento com indc·
+ 1,0
• 9,7
pendência e desenvolvimento com justiça social.
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ll PND
Mensagem
Boletim do Banco Central de Outubro de 1975 c Março de 1975.
(I) Estimado a partir da indicação de ser este saldo inferior a 20% do investimento cujo valor é
estimado em 20 b cni 1975- Fonte 11 PND
(2) Orientação dada no ll PND: "Reafirmar a politica de contenção da inflação pelo método gradua·
lista",
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nos termos do inci·
so VI, do art. 16, do Regimento Interno, concedo a palavraao nobre
Senador Fausto Castelo-Branco, para breve comunicação,
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (ARENA - PI. Para
uma comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comcmora·sc hoje cm todo o mundo o "Dia Mundial da
Saúde", A Organização Mundial de Saúde - OMS - escolheu a
ccsucira como tema das ativldades para o ano de 1976.
O Minist~rio da Saúde; cm solenidade hoje, pela manhã, discar·
reu sobre o tema, usando da palavra S. Ex• o Sr. Ministro Almeida
Machado, na presença de autoridades civis c militares do campo da
saúde pública. Lançado o selo comemorativo da data, prevalece o
1lo1an "A Previsão evita a Cegueira",
Não poderia fugir, como Presidente da Comissão de Saúde do
Senado, de aludir a tão importante data.
A Organização Mundial de Saúde admite que dois terços dos
casos .de cegueira, no mundo, poderiam ter sido evitados, c que 20%
dos casos são curdvcis,
No Continente Africano situa·se entre I50 a 300 cegos por cem
mil habitantes,
.
Temos sorte de, n'as Am~ricas, a cegueira nilo constituir o flage·
lo de outras portes do mundo. Na lndla, anualmente, quinze mil
crianças perdem a visão, antes de chegar nos seis anos de idade, Ape·
sar de não ser essa a situação do Continente Americano, cm alguns

países dele, a cegueira é causa considerdvcl de infortúnio pessoal c
prejuízos cconõmicos.
A previsão é importante cm qualquer parte, sobretudo nos
pafscs em desenvolvimento, onde a cegueira cvitãvel é mais freqUente
c tem como causas o tracoma, a catarata, oncoccrcfasc c a
xeroftalmia.
No Brasil, a Superintendência das Campanhas de Saúde Pública
- SUCAM - cstâ concluindo pesquisa de âmbito nacional para
conhecer a incidência do tracoma e da cegueira cm geral. Admite-se
que cerca de dez milhões de brasileiros têm deficiências visuais bem
elevadas, dos quais grande parte acometida de cegueira.
Como m~dico c brasileiro, ê nosso dever despertar o interesse
público e sensibilizar todas as classes para o objctivo essencial - a
saúde e o bcm·estar do homem brasileiro.
Esta, Sr. Presidente, a comunicação que dcscjllvamos fazer.
(Mui to bem!)
COMPARECEM MA/SOSSRS. SENADORES:
Jos~ Gulomard - Jos~ Llndoso - Vlrgflio Til1'ora - Wilson
Gonçalves- Dinartc Mariz- Jcssê Freire- Domfcio Gondim Marcos Freire - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela -Augusto Franco - Gllvan Rocha- Luiz Viana - Vas·
concclos Torres- Gustavo Capanema- Benedito Ferreira- Lú·
zaro Barboza -ltalfvio Coelho- Mendes Cnnalc- Otuir ll'ckcr.

-184O SR. PRESIDENTE (Magnlhiles Pinto) - Sobre a mesa,
projeto que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
IÕ:

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7l, DE 1976
Dispõe sobre o abatimento no Imposto de .Renda devido,
da empresa que tiver 50% de empr~ados em faixa' etirla superior a .W anos,
· ".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• IÕ: facultado às pessoas jurídicas abaterem 3% no
Imposto de Renda devido, durante cinco exercícios, a partir do ano
seguinte à vigência desta lei, desde que comprovem haverem
possuido, nos respectivos anos-base, 50% de empregados cujas
idades estavam compreendidas na faixa etâria superior a 40
(quarenta) anos.
Parâgrnfo único. Empregados, para os efeitos do disposto neste
artigo, são homens c mulheres, maiores de 18 (dezoito) anos, que possuam contrato formal de trabalho com a empresa, exercendo atividadcs cm qualquer setor de sua estrutura.
Art. 2• O abatimento previsto nesta lei não estarã sujeito aos
limites estabelecidos na legislação vigente, para o total das reduções
permitidas no Imposto de Renda devido das pessoas jurídicas.
Art. 3• O Poder Executivo regulamentará esta lei cm prazo que
permita sua execução no ano seguinte ao de sua sanção.
Art. 4• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
J ustificaçio

Ao cientista, de qualquer ãrea, cabe a fascinante tarefa de bus·
car um conhecimento preciso das coisas e dos processos situados
dentro ou fora da sociedade humana para que esse conhecimento
permita racionalização de comportamentos e maximização do
resultados no trato dos problemas com que se defrontam as Nações,
ou a Humanidade.
Ao técnico legislativo compete, naturalmente, o equacionamento das situações objetivas, considerada a interpretação básica dos
fenômenos naturais ou sociais e a dimensão tisica, estatística ou
contábil de suas manifestações no espaço c no tempo - c, a partir
dai, a sugestão das alternativas para neutralizar distorções, para cor·
rigir desequilfbrios, para encadear processos construtivos auto·
sustentados e para criar melhores condições de sobreui"•~cia c de
afirmação humana.
Ao politico e muito particularmente no 'legislador caberia,
entilo, a partir da contribuiçilo dada pelo politicólogo e pelo artífice
voltado para o artezannto legislativo, escolher us alternativas dcsejú·
veis de ação, fazer as opções que suponha justas, integrando, no limi·
te da viubilidnde, conceitos básicos e dados técnicos, cm instrumen·
tos legais que envolvam nu compulsão que geram, o interesse e a vi~ ..
dos seres humanos sobre os quais vuo incidir
Ao apresentar um projeto de le1 o legislador pode, é claro, estar
ngindo sob a motivaçuo íntima de um interesse individual, ou
oligárquico. Isso, infelizmente, ocorre com bustnntc freqUência,
inclusive no Brasil.
Quanto u mim - procuro ser apenas um simples c modesto
cscruvo do interesse público. E só lamento a eventual impossibilidn·
de que possa demonslnr cm estar sempre procedendo na linha deste
papel que me trncei

Fujo ao projeto de lei de conotações clcitoreiras c de dividendos
sociais nulos. Prefiro, ao vedetismo de uma diária atribuição teórica
de benesses inviâveis à classe trabalhadora -uma açilo mais objcti·
va, que vise a identificação pública c o equacionamento solucionador
de problemas que julgo fundamentais para· o interesse dos seres hu·
manos, meus patrícios.
Se muitos dos meus projetas de lei esbarram na apaua ou na
resistência hostil da Casa Legislativa a que pertenço -e morrem orgulho-me de dizer que não poucas das minhas propostas surgiram, depois, isoladas ou diluidas, cm proposições do Poder Exccuti·
vo c estilo, integradas na legislação vigente do País.
Estou assim, n meu modo, cumprindo papel que considero útil
à colctividadc c isso coincide plenamente, acho indispensável frisar,
com aminha noção pessoal do dever que me cabe, como detentor
que sou de um mandato clctivo conferido pelo povo.
A situação-problema visada pela medida ora proposta é
bastante conhecida. O Governo, através do Senhor Ministro do Tra·
balh•> e do próprio Senhor Presidente da República tem revelado
preocupação freqUente cm modificá-ia, a bem da justiça social, e
aqui estou eu, no meu papel de legislador, tentando dar modesta
colaboração para a correçilo exigida pelos fatos.
O ponto de partida de toda a qucstiio i: um preconceito
gcnerulimdo que se expandiu através deste País, na área empresarial
priv:~da c ;IIÍ: na administração pública, de só oferecer oportunidade
de emprego a indivíduos jovens. Na empresa privada, 18 a 25 anos
considera-se a faixa desejável de idade para o empregado a ser
recrut:'do Um indivíduo de 28 ou 30 anos já i: aceito, cm qualquer
:~ú i..:11 :··

.:.trutura, com alguma reserva, c assim mesmo quandc'

~:\•~1·.,.

,.11;.Jições especiais que justifiquem seu aproveitamento.
. .. ,<uóm "om 35 ou 40 anos, porém, muito dificilmente encontra
oportunidudc de trabalho neste País de tantas tradições afins com o
respeito aos direitos humanos.
Os limites de ingresso no serviço público também são restritos,
ainda que já ~xistam exceçõcs para algumas carreiras c haja,
lambé:m, tendência incipiente a umu ampliação generalizada. Mas, a
situação presente ainda é: da porta fechada ao maior de 35 anos,
Podem ser encontradas algumas explicações fáceis para esse
estado de coisas. O primeiro fator a considerar ui é que na con •
cosição da demografia brasileira o bloco etãrio jovem cons~itu•
naioria. Há, portanto, um excesso de oferta de mão-de-obra jovem
E o jovem é: considerado por muitas pessoas, como detentor de umt
.<uposta habilidade física c mental maior do que a do indivídur
"maduro"; assim. existe cm torno dele uma prcsuncilo de mnior cu·
pacidade de trabalho.
Acrescente-se ainda, que os jovens, em qualquer soc1euoue,
submetem-se a salários mais baixos e, por uma compreensível
timidez e interesse de conservar o emprego, não reclamam das tare·
fus e dos sacrilicios que lhe são exigidos. Acrescente-se, no caso das
moças, que n beleza física constitui sempre um importante atributo,
em elemento ornamental para o ambiente de trabalho c um futor de
promoçi\o da empresa no setor das relações públicas.
Acreuuo que u vivacidade física e mental dos jovens, na imagem
sob a qual o empresl\rio o vi:, é herança de um tempo em que os
padrões sanitãrios da população brasileira eram baixos e baixa era,
também, u expectutivu de vida do cidudão nascido neste Pais.
Tudo "'"• graças a Dcusjâ mudou muito c continua mudundo.
Houve uma alteraçuo gerul, pura melhor, no nível ;Je vida de todus as
clusses em nosso País; mudaram os costumes alimentares c existe
ugorn umn prática generalizada do exercício físico, do esporte, nn
escoh~t no clube, na praiu, nas ucudcmius de atletismo, ou mesmo cm
instuiuçõcs upropriudusjunto aos locais de trabalho.
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Sem pretender estar dizendo que o Brasil ~ uma terra habitada.
apenas, por pessoas felizes e saud6veis - a verdade ~ que o jovem
. que encontramos hoje na rua, nas escolas, nas fâbricas, aos milhares,
apicicnta um tipci médio de Individuo alto, atlético c de bons dentes.
Ele tcrll, p·ois, por muito ·mais tempo do que acontecia anterior·
'mente, condições ótimas para o trabalho,
Estamos, pois, face a uma realidade diferente da que prevalecia
hA vinte anos atrás e que motivou, justamente, como se pode supor, a
disseminação do preconceito irracional a que me referi, contrário à
càntrataçilo de maiores de 35 anos para qualquer emprego.
Acrcsccritc-sc, ·nestas considerações, que o mecanismo do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço permite às empresas, como
se sabe, o desligamento, a qualquer momento, do empregado que vai
atingindo o nlvel de idade que ela considera lnde~ejível para o seu
colaborador. E de outro lado, infelizmente, não silo geradas, a cada
ano,. as .oportunidades de emprego nccessârios ao contingente
· humano que atinge à maioridade, cm todo o território nacional.
Vai ocorrendo, por isso mesmo, uma rotatividade socialmente
injusta no mercado de trabalho com a substituição ininterrupta dos
homens c mulheres que ultrapassaram os 35 anos, por outros, que se
encontram na faixa atraente dos 20.
O trabalhador dispensado recebe, como se sabe, o Fundo· de
Garantia, fica transitoriamente amparado, mas. não consegue outro
emprego c acaba passando fome c humilhações com a sua família,
acabando por buscar uma solução de emergência na atividadc incerta de biscateiro. Isso estâ acontecendo por todos os lados neste
País e basta olhar para ver.
Tudo isso é injusto, como disse, e mais do que injusto, é brutal,
precisamente porque ocorre numa fase histórica cm que a ênfase
maior da politica dos Governos cm relação ao ser humano recai, por
toda a parte, na criação c no fortalecimento de mecanismos de segu-.
ridade social. Mecanismos que se destinam a impedir que ninguém
que haja dado, um dia, sua contribuição de trabalho à sociedade vejase na contingência dramática de pedir esmolas.
Todos sabem que nas sociedades mais evoluldas c scdimentadas,
indivíduos de 40 a 70 anos de idade participam maciçamente da força
de trabalho atuante- c cm numerosos casos estilo mesmo entre eles
os profissionais mais capazes c mais disputados cm determinados
sctores de trabalho.
·
Por que, então, permite-se a ~ontinuidadc desse anómalo .e
selvagem comportamento a que me referi do emprcsârio brasileiro?
Um comportàmento, acrescento, que decorre cm grande parte da
desinformação sobre determinados fatos, como procurei' mostrarmas, que i: alimentado, também, por parcela grande do cgolsmo: de
mA r~ c de desentendimento da função exata do cmprcsârio c da cmpresa no cquillbri~ c na justiça social de uma sociedade mo'ãcrna.
Trata-se de um problema, insisto, para o qual nós; parlamentares, tanto quanto os pntrlcios que desempenham determinadas
funções na Administraçilo'Pública, devemos procurar, com urgência,
soluções - sejam elas completas, ou, pelo menos atenuadoras do
que ora está ocorrendo. ·
Aqui estou eu, portanto, fazendo o que p~sso, em ,relação ao
assunto. Creio que a utilização da instr.umcntalidadc fiscal .para e'·
timular c para condicionar comportamentos do· contribuinte, de
·forma a atingir objetivos do bem comum está na linha de uma
t~cnica legislativa moderna c de comprovada eficiência, cm muitos
casos, inclusive no)raGil.
O percentual que sugeri para 'o abatimento ó demasiado alto? tl
baixo c insignificativo? Quebra de uma forma indesejável a siste·
mática da atual politico c respectiva legislação do Imposto de
·Renda? Afcta a produtividade financeira desse imposto e prejudica a
sctorcs outros, irrigados com o fluxo de seus recursos?

Todas essas dllvidas silo vâlidas c pertinentes. Sei, tão bem
quanto qualquer outro membro desta Casa, que o corpo de leis de
um pais é, em certo sentido, um sistema imenso de vasos comuni·
cantes. Hll. mllltiplas, complexas c às vezes indesejadas implicações
deflagradas a partir de uma disposição nova cm qualquer ponto do
sistema. Mas; isso nilo justifica o imobilismo.
Nilo há nada fll.cil.na' arte de governar, na penosa contingência
de garontir direitos c de exigir o cumprimento de deveres; de reportir
o PIB; ou de neutralizar tensões sociais ...
O que espero do patriotismo e do espirita pllblico dos Senhores
Scnodorcs ~ que não seja emprestada a uma única dessas dúvidas, ou
todas c'tas, o sentido positivo, apriorlstico, de um argumento c que
ele venha a liquidar o projeto.

.a

O.que importa nesta minha proposição, friso, é a idéia centro!, a
tese, o posslvcl caminho que ela abre à solução de um grave
problema que aflige à sociedade brasileira - c, nilo, propriamente o
modus faclendl contido na sua disposição bâsica, passivei de alterações que a aperfeiçoem.
·. "Que este Senado, atrav~s de' suas .comissões Técnicas, formule
consultas sobre·a matéria ao Ministério da. Fazenda c à Secretaria de
l>lancjamcnto da. Presidência. Que os té.cnicos élcste Congresso c os
do Executivo jun!em esforços pina aperfeiçoar .ou. vhibilizar, tecnicamente, o que o projeto contém. Que a necessidade da deflagração de
um processo construtivo neste assunto seja por todos aceita.
Meu projeto é obviamente imperfeito, como imperfeita é, também, a maioria dos projetas de leis, tenham eles origem nas Casas do
Legislativo ou procedam do Poder Executivo.
Ninguém acerta, pondero com serenidade, a ni!6 ser pelo
caminho da humildade, do diálogo, do trabalho cm equipe onde
técnicos. c politicas se aceitem sem ód!os, sem complexos de auto;
suficiência, sem caprichos. Dispostos àpcnas a somarem seu
patriotismo •.
O que está em jogo, aqui, é um importante assunto de interesse
público. Incide ele sobre a vida e sobre a esperança de milhares de
patrlcios que merecem o nosso respeito c que reclamam a nossa ação.
Que todos atentem a isso.
Vamos, pois, quebrar um imobilismo desprimoroso para a
justiça social que se alega existir no Brasil, atendendo de uma formo
conéreta ao interesse de milhares de .cidadãos, brasileiros como nós.
Lembro que o prazo de cinco anos previsto· para a medida
proposta cmpresiorá a ela um caráter experimental, ma,ntcndo cm
aberto a possibilidade de ajierfeiçoa-la. ·
·, ·
Penso que legislar e governar é isto: ~ lutar, todos os dias, ~oni
racionalidade, fé c otimismo, para restaurar o cquillbiio e a justiça
que a própria dinâmica da História nilo cessa de romper, nó seu
silencioso avanço e na sua desconcertante irrcversilidade.
Sala dos Sessões, cni
. 7 de' abril
. de 1976.- Vasconêelos Torres.
'

(Às Comissõ~s de ConsriÍuiÇao e ,Jusrlça e de Fin~nças.)
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O SR •. rRESIDENTE (Maga.lhães Pinto) .,... O projeto scrâ
~ublicado c a scguk,.rem.ctido às comissões competentes.

Sobre a me;a, cÔmunicaçilo qu,e scn\ lida pelo Sr. 1•-Sccrctá;io.

elida a seguinte
Em 7 de abril de 1976
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar n Vossa Excelência, de acordo com
o disposto no art. 43, alinca a, do Regimento Interno, que me

- 186-'ausentarei dos trabalhos da Casa u partir do diu 14 do corrente, paru
breve viagem ao estrangeiro cm carútcr particular.
Atenciosas saudações -Senador Mendes Cnnnle.
O SR. I'RESJI)f.NTE (Magalhães Pinto)- O expediente lido
vai ii publicaçilo. (Pausa.)
·
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secret!ario.
Siio lidos os seguintes:

Em votação,
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram pcrmancccrscntados. (Pausa.)
Aprovado,
A Presidência farú cumprir a deliberação do Plenário.

REQUERIMENTO N• 92, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal, da entrevista do Senhor Ministro Rangei Reis concedida à jornalista Rita Lopes c publicada no jornal Ultima Hora cm
05 de abril de 1976.
Sala das Sessões, cm 7 de abril de 1976.- Vasconcelos Torre~.
REQUERIMENTO N• 93, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, a tran.<crição nos Anais do Senado Federal, do discurso do Comandante do 56• Batalhão de Infantaria, Coronel Carlos Fragomeni, proferido na Câmara Municipal
de Campos, Estado do Rio de Janeiro, cm sessão comemorativa pela
passagem do 12• aniversário da Revolução, c publicado no jornal
Monitor Campista cm I' de abril de 1976.
·
Sala das Sessões, em 7 de abril de 1976.- Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
art. 233, § I•, do Regimento Interno, os requerimentos serão submetidos ao exame da Comissão Dirctora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
f; lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 94, DE 1976
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• !0, de
1975, de minha autoria, que altera o Decreto n• 73.960, de 18 de abril
de 1974.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 47, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do General Augusto de Oliveira, pronunciado por ocasião das solenidades da sua posse na Presidência da IMBEL- Indústria
de Material Bélico do Exército, c publicado no Jornal doBrasil cm 24 de março de 1976.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

DISCURSO DO SR. GENERAL AUGUSTO DE
OLIVEIRA, PRONUNCIADO POR OCASIÃO DAS
SOLENIDADES DA SUA POSSE DA PRESIDtNCIA DA
IMBEL - INDVSTRIA DE MATERIAL BELICO DO
EXERCITO, E PUBLICADO NO JORNAL DO BRASIL
EM 24 DE MARÇO DE 1976, QUE SE PUBLICA NOS
TERMOS DO REQUERIMENTO NP47f76. DE AUTORIA
DO SENADOR VASCONCELOS TORRES

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1976.- Luiz Viana.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Este requerimento,
nos termos do disposto no art. 279, inciso II, letra e do Regimento
Interno, será publicado e incluído em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Encerrado o tempo
tlestinado uo Expediente.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• 44. de
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham
lrumituçiio cm conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 18,
de 1976, do Senhor Scnndor Lúzuro Barbozn, que "estabelece
limite à remuneruçilo dos Administradores das Empresas Públicas c Sociedades de Economia Mista", c 28, de !976, do Senhor Senador Leite Chaves, que "veda aos empregados ou
dirigentes de entidades dn udminislruçilo federal indircta a
pcrccpçilo de relribuiçilo mensal superior no valor dn remu-.
ncraçilo mensal r.xuda purn o Presidente du República"

"Dirijo minhas primeiras palavras aos Excelentíssimos
Senhores Presidente da República c Ministro de Estado do Exército,
pura agradecer-lhes a honra da escolha deste modesto soldado para a.
presidência da Indústria de Material Bélico do Brasil c dar-lhes a
segurança de que tudo farei para corresponder à generosa confiança
depositada.
Expresso, também, minha profunda gratidão a todos os que me
auxiliaram nus tarefas que precederam este ato: aos senhores industriais, economistas, advogados, professores c consultores especializados que, em Silo Paulo, por ocasião do recebimento da missão de
representar a Uniilo nos atos constitutivos da IMBEL, prestaram-me
o incstim,ível e desinteressado usscssorumcnto inicial;
Aos membros dus comissões de elubornçilo dos estatutos, do
plano de absorção gradutiva dos estabelecimentos fabris do Exército
c do plano de arrolamento c avnlinçilo dos bens c direitos dos
referidos estabelecimentos, pela alta qualidade dos trabalhos: aos
órgãos e empresas particularmente à Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério du indústria c do Comércio, no GEIPOT do
Ministério dos Trunsportcs, à EMBRAMEC do BNDE c à
SEPLAN du Presidência du República, que proporcionaram, ao
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que lhe possibilitou visualizar os principais aspectos da problemática
de uma empresa como a IMBEL:
E, em especial, aos meus jovens companheiros de trabalho, TenCel lnf QEMA, Ricardo Palmieri Barros, e Maj Cav QEMA,
Lênio. Ribas Zimmcr, pela capacidade de trabalho, desprendimento,
inteligência e dedicação demonstrados durante o perfodo de estudos
e preparação dos ates constitutivos da IMBEL e demais trabalhos
deles decorrentes.

,.

lccímcntos fabris do Ministério do Exército que possam vir a participar do seu próprio parque de muterial bólico, o qual administraria
industrial e comercialmente.
- Aindu nesta fase, da maneira mais aberta, rcnlista c ch:v~1da
·passivei, cfetivar entendimentos com as empresas quejil exerçam, no
Brasil, ativídades relacionadas com material bélico, visundo à busca
de informações, troca de idí:ius c análise de aspectos pertinentes i1 ca·
laboração da lmbel no planejamento e fabricação do referido
material.

'

Em consonância com os sempre presentes objetivos da Revolução democrática de 31 de março de 1964, o seu 4• Governo, baseado
na histórica Exposição de Motivos n• 200, de 20 de novembro de
1974. do Chefe do Exército, Sua Ex• o General-de-Exército Sylvio
Couto Coelho da Frota, houve por bem criar a IMBEL.
A situação da empresa no quadro das atividades do Exército, no
que se refere à sua colaboração ao desenvolvimento económico do
Brasil, alicerça-se na mensagem dirigida pelo Exm• Sr. Presidente da
República ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão
legislativa de 1976, quando menciona a IMBEL:
"Foi criada a Indústria de Material Bélico do Brasil·- IMBEL,
para a qual o Poder Legislativo mostrou particular sensibilidade ao
discutir e promulgar a lei que a instituiu. Da nova empresa muito se
espera neste ano e a médio e longo prazos, não só no referente ao
reapnrelhamento do Exército, senão também como contribuição ao
desenvolvimento económico do País."
Numa visão prospectiva do que o Governo da República espera
da lmbel, ressaltarei três aspectos fundamentais:
-o de sua evolução como empresu:
-o de sua capacitação operacional:
-e o de sua colaboração no esforço geral da Nação.
No referente à evolução da empresa, enfocando:
A} O seu primeiro estágio- Como uma empresa pública vinculada ao Ministério do Exército, com personalidade jurídica de
direito ·privado, património próprio, autonomia administrativa e financeira e capital exclusivo da União, tendo a possibilidade de associar-se a empresas privadas que exerçam atívídades relacionudas com
a indústria de material bélico, participando de seu capital.
8} O segundo estágio - Ainda como empresa pública, mas
com possibilidade de admitir, como participantes do seu capital, pessoas jurídicas de direito público interno e entidades da administração
indireta da União, Distrito Federal, Estudos e Municípios, mediante
alterução em seus estatutos.
C} Finalmente, um terceiro estágio, no qual poderá transformar-se cm sociedade de economia mista, uplicundo-se-lhe, no que ror
pertinente, a Lei dus Soci<'Ciudes Anónimas: devendo, pura isso, haver modificuçilo cm seus estututos.

No que concerne ii sua cupucitaçào opcrncional, u lmbel deverá:
A} Numu I• fuse- No menor pruzo compatfvel e nu formu que
melhor deliberar seu Conselho de Admínistruçilo, absorver os estube-

....:. Outrossim, de ncordo com u progressiva evolução da estrutura da empresa c de seus órgãos b{Jsicos, e com estrita observância
das políticas, planos e programas do Governo federal, das diretrizes
do Ministro do Exército e das normas dos demais órgãos de Governo que tenham interferência na problemática da propriedade
industrial, de pesquisa, da tecnologia, da economia e das finanças,
iniciar os estudos e análises dus cartas de intenção c propostas. já·
apresentadas uo Exórcito atravos de seus Departamentos de Material
Bélico e de Engenharia e Comunicações, e das que vierem a ser dirigidas a Imbel, por firmas e empresas nacionais, estrangeiras e multinacionais, visando à produção de material bólico neste Pais.
- Enfim, de acordo com sua dinámíca empresarial, promover,
com base na iniciativa privada, a implantação e o desenvolvimento
da indústria de material bólieo de interesse do Exército.
B} Numa 2• rase, a módío prazo, atingir sua plcn:o opcracío"alidade como órgão mater de todas as empresas que lhe séjam próprias, coligadas ou associadas: prestar, àquelas não ligadas u lmbel
por estes laços porém ~ue atuem no campo do material bélico, a colaboração nas formas previstas em lei; c oferecer seus serviços e
produtos às demais Forças irmãs, órgãos c entidades da administração di reta ou indircta federal, estadual, municipal c do Distrito Federal que a eles deverão dar prioridade na forma do Artigo 9• da Lei
n• 6.227, de 14 de julho de 1975.
- Durunte esta fase. efetivar uma real transferência de tecnologia, cm tudo o que ela representa cm termos de absorçuo, adaptação e desenvolvimento à base de um efetivo processo de cupacitaçuo
tecnológica de modo a, imediatamente, orientar e impulsionar a
produção tecnológica nacional com vistas nos interesses du indústria
de material bôl ico, visando a tornur o Pais o menos dependente possível do suprimento externo de certas tecnologias.
- Simultaneamente, à luz de um plano de pesquisas bem
apoiudo cm todos os organismos nacionais- estutuis c privadoscom destaque nos centros de produção de tecnologia e universidades,
desenvolver uquclas pesquisus prioritárias que eliminem os pontos de
cstrungulumcnto da indústria de material bélico brasil•:iro. seja no
que se refert: u insumos básicos seja em tecnolop;i:1 especifica. lnici:1r,
aind:1, uma uçào conjuguda com indústrias implantadas no Pu is, visundo uo dimensionumento, à equação e i1s possíveis soluções d{l pmblcmúticn dos compont:ntcs, computihilizando-01 com ns potenciulidudes c recursos das pequenas c médius empresas, inclusive c se
necess{Jrio for, correndo os riscos financciros .. tecno!ógicos inerentes
io solução nacional dos problemas de componentes da indústria de
mutcriul hélico,
C} Numa 3• fase, a longo prazo, realizar um entendimento
global com as indústrias de be:is de capital, ·em purticulur. as de
m(oquinas e fcrr:imentas, visando, num planejumento adequado, u
capacitar o purque industrial instalado no Pais, sempre ajo>tado io
verdade do desenvolvimento tecnológico brasileiro. a produzir o
necess(Jrio às ft"lbricns de muteriul bélico.existcntcs, entendendo que,
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dessas empresas para o desenvolvimento e produção de itens nilo · desenvolvimento, é para mim motivo de honrosa satisfação.
, seriados, à custa de capital da IM.BEL e de outros órgãos do
Governo.
Na linha· de uma diretriz' natural e espontânea, vinculada à
nossa. formação étnica, com raizes principalmente· portugue>us,
Analisada sob o ângulo da sua colaboração ao:csforço'gcrálda autóctones c africanas, que gorarnm a civilizaçÃo brasileira, temos si·
Naçilo, a IMBEL situa-se cómo uma .empresa capaz de, no campo do exemplo dos sentimentos de respeito e de amizade aos nossos
das atividades de material bélico, orientar, assistir, harmonizar, irmlios, sem distinção de raça, Assim permanecemos neste mundo de
coordenar, compor, gerar capacidades, integrar e somar esforços de hoje, em que diminuem as distâncins e aumenta a interdcpcndí:ncia
todos quantos labutem no campo empresarial, industri~l. da pesqui- entre os povos. Ao lado da consideraçuo mútua e da igualdadejuridisa, do desenvolvimento e da tecnologia, qualquer que seja sua posi- C<I no truto com os outros Estados, cultivumos o respeito tiOs
ção na iniciativa privada, no Governo ou na universidade. Assim princípios fundamentais da convivência entre os- sl!rcs humunos, na
entendo porque, à evolução do parque de material bélico do Brasil, primazia da ordem du criação.
corresponderá um notável desenvolvimento nos campos da Química,
da Otica, da Mecânica Pesada, Metalurgia, Eletrõnica, dos instru.
Nilo obstante a diferença de compleição física ou de coloração
mentos'de precisão, etc., etc,, além do incremento necessário na ãtea da pele cnire habitantes de certas regiões ou de países isso não tem
do ensino técnico e da pesquisa, contribuindo para elevar, o mais maior significação diante do conjunto de semelhanças nsicas c
possível, o nlvel do elemento humano exigido,
morais, que bem assinalam a essência c a unidude da espécie
humana. Por isso mesmo 1: que de acordo com a !ri moral natural,
Ao ensejo, elevo meus pensamentos a todos os que estudam, cm princípio, os homens têm difeito a igual t·ratam~nto legal e politi·
planejam, pesquisam, dirigem e produzem, assegurando-lhes a mais co.
absoluta conõança nas potencialidades dó homem brasileiro e a
certeza de que este País, em face das ótimas e singulares condições
Somos todos interdependentes no tempo c no espaço, quer de
que oferece à implantação c ao desenvolvimento de empresas
modo
intencional, ou inconcientemcntc. "Nenhum eu é possível sem
industriais - segurança, tranqUilidade c paz social: estabilidade e
indiscutível perspectiva de desenvolvhpento global: mão-de-obra um tu". Jamais dcv.emos esquecer que estamos vinculados aos nossos
abundante, de custos altamente favoráveis, hábil, de grande capaci- semelhantes de hoje e àqueles que nos precederam, aqui c alhures.
dade de iniciativa e de aprendizagem, virá a constiruir-se na Nas admiráveis palavras de IHERING:
realidade dos sonhos de cada um de nós.
"Não há vida humana que só para si exista: toda vida
Encerrando, agradeço a atenção dispensada."
existe ao mesmo tempo para o mundo: cada homem, por ínõmo que seja ~ lugar que ocupe, colabora em interesse da
humanidade. O mais modesto obreiro dá o seu ~:ontingcntc a
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
essa tarefa: e ainda aquele que niio trabalha, mas fala, ajuda,
porque conserva vivo o tesouro tradicional da linguagem e
auxilia sua propagação. Não se pode conceber existência
Votação, em turno único, do "Requerimento n• 55, de
humana tão humilde, tão oca, nilo estreita, tão miserável, que
!976, do Senhor Senador Leite Chaves, solicitando a transcrinão aproveite a outrem. Pode ser até manan~ial de benefícios
ção, nos Anais do Senado Federal, da conferência proferida
para o mundo: quantas vezes a choupana do pobre não abri·
no Itamaraty pelo Ministro Djaci Falcão, Presidente do
gou o berço do homem de gênio,"
Supremo Tribunal Federal, cm comemoração ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, insti·
tuldo pela Organizaçlio das Nações Unidas.
Na verdade, os valores humanos nilo se distinguem em razão da
·coioraçilo da superfície du pele. ·sem distinçuo de ruça ou de cor,
cada ser desempenha o seu pupel na comunidude humana, em termos
Em votaçilo o requerimento.
de uma interaçilo funcional.
Os· Srs. Senadores que o aproval'l queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada,

CONFERGNCIA PROFERIDA NO /TAMARATI
PELO MINISTRO DJACI FALCÃO, PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM COMEMORA·
Çi!O AO DIA INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO
DA DISCRIMINAÇiiO RACIAL; INSTITUIDO PELA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇ0ES UNiDAS,. QUE SE
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO. N•
55/76, DE AUTORIA DO SENADOR LEITE CHAVES
"Falar nesta casa, onde se tecem c se estimulam os laços de
amizade com outras nações, à base dos principias que conduzem ao
respeito mútuo, cm que se busca Incrementar as relações económicas

O racismo aristocrótico do conde de Gobineau, que teve a sua
ressonância c alimentou falsos sentimentos racistas, tornou-se
indefcnsãvcl, também, cientiõcamente. Franz Boas, com base nu
antropologia biológica manifestou-se no começo deste século, no
sentido de que se deveria abandonar a idéia de uma estabilidade
absoluta dos tipos humanos c bem assim a crença da superioridade
de uns sobre outros. A crronia da crença da purua racial é o que têm
demonstrado os estudos cfctuados pelos antropólogos, biólogos,
·geneticistas e cientistas sociais, A verdade de alguns não podia se
:contrapor à verdade universalmente v61ida c~ torno do Homem,
daquele que segundo Silo Tomaz de Aquino representa o tipo muis·
elevado de ser, o grau supremo de vida,
A politica da segregação ou da discriminação racial contrapõese à dignidade c ao respeito devido h pessoa humana. Vemos, à luz
dos fatos, que tem gerado ressentimentos colctivos quase inapagúvcis, propiciando tensões c connitos lamentdvcls, que se arrastam ao
longo da história c chegam a alcançar o chamado século du ciéncia, c
da tecnologia, por excelência. Sob qualquer forma ou titulo que se
apresente, a pretexto de diversidade d~ caracteres físicos, intelectuais
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-189ou morais, em qualquer região do mundo, não se compadece com os
sentimentos religiosos, sociais, jurldicos e politicas que devem
animar o nosso progresso espiritual.

Convenção Internacional sobre a Eliminação das Formas de
Discriminação Racial, projetando no plano Internacional a sua
benéfica experiência interna.

,. Ante a natureza racional c social do ser humano nasceu' a soei•·
dadc c organizou-se o Estado para que se proporcione a felicidade do
homem, em dimensões de bc~·comum. Deve-se-lhe assegurar o
direito de se valer, legitimamente, du suas faculdades llsicas c
intelectuais, consoante a .sabedoria da natureza, inclusive, no
estabelecer desigualdades e contrastes, sem afctar, contudo, a igual·
dadc da espécie humana, na sua origem c no seu destino. Todos
podem se elevar no palco da vida terrena, em justa recompensa, na
medida dos seus esforços e dos seus méritos, sem o orgulho da falsa
concepção da superioridade racial.

Sem se limitar a soberania de cada Estado, sem se instituir uma
organização supranacional, as nações slgnatArlas da Convenção cm
'um mundo. económica c politicamente complexo, saturado da
sensação de insegurança, dilo um magnifico exemplo de como
cooperar para o primado do Direito, do . direito aplicado cm
correspondência com as justas c elevadas aspirações dos povos dos
nossos dias.

I,

"
"

As nações devem cultivar os sentimentos de respeito c de
solidariedade, através de clara e leal politica de entendimento entre
si, tratando o homem na sua dimensão específica, como cidadão.

! I

'

Mercê: de Deus, podemos afirmar que em nosso Pais não
convivemos com o difícil problema racial. A nossa formação étnica e
cultural, caracterizada por um admirável processo de miscigenação,
formado pelo lndio, pelo negro c, sobretudo, pelo branco português
com o seu espírito desbravador, antropológica e culturalmente mesti·
ço, gerou o sal da integração, a renetir beneficamente na vida social e
nu vida política da nação.

Estamos certos de que os postulados da Convenção, com as suas
bases nos princfpios de dignidade c igualdade inerentes à pessoa
humana, que se sobrepõem às ilusórias teorias de superioridade
racial, permanecerão no tempo,
Por tudo isso que procuramos expor, de modo sintético, é que
compartilhamos das justas comemorações do Dia Internacional para
a Eliminação da Discriminação Racial. Seja-nos permitido concluir
dizendo que na perseguição deste alto objctivo, ao lado de outras na·
ções, o Brasil guarda a grande esperança de que o trabalho concientc
e persuasivo de todos os que se empenham na erradicação desse mal
social c político, afastará os obstâculos dos horizontes temporais,
possibilitando ao Homem, sem discriminações, o direito à fruição
dos valores mais nobres na criação humana,"
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto -Item 4:

Para aqui, também, anuíram imigrantes italianos, espanhóis,
alemães, japoneses e de várias outras nacionalidades, compartilhan·
do dos esforços pelo desenvolvimento do nosso Pafs. O entrelaça·
menta pela constituição da família, o intercâmbio de diversos
costumes e de idéias constituem eloqUente ensinamento de
compreensão e solidariedade, que se perpetuaram através de gera·
çõcs, ~ com natural orgulho e espírito de justiça que registramos,
in.clusiVe, u- inexistência de minorias nacionais .e 1ingilísÚcas, no
imenso e invejável solo brasileiro.
Ao lado de tudo isso não podemos deixar de assinalar que o
nosso direito legislado, a começar pela Constituição Federal, bem se
coaduna com a tradição brasileira, fruto de uma admirâvel
·experiência de integração racial. Não obstante o residual e incxpres·
sivo preconceito de cor, longe do nosso meio estilo as situações cons·
trangcdoras c humilhantes causadas pela discriminação c segrega·
çiio. A rigor, não temos a agressividade, fruto da discriminação ra·
cial nas escolas, nas universidades, nos serviço~ públicos, nos cspor·
tes, etc.
~
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verdade que, entre nós, através da Lei n• 1.390, de 3 de julho
de 1951, denominada Lei Afonso Arinos, passamos a disciplinar pos·
slvcis contravenções penais decorrentes de preconceito de raça e de
cor. Todavia, a sua introdução no âmbito dos ilfcitos contravcncio·
na is mais se justifica pelo seu efeito preventivo, eis que, conforme de·
monstrado na prática, quase não apresenta área de incidência. Basta
ver que cm pesquisa que tivemos a curiosidade de faz:r, em vários
repertórios de jurisprudência, não encontramos sequer meia dúzia de
casos desta espécie de contravenção relativa à pessoa, Isso vem con·
firmar o êxito da formação étnica c cultural brasileira, neste par·
ticular, a se beneficiar, dia a dia, de fatores educacionais, que tanto
contribuem para o aprimoramento da Integração nacional. E mais,
os julgados que consultamos refletem, todos eles, não uma preocupa·
ção punitiva, mas sim a elevada dirctriz pedagógica consentânea com
os nossos sentimentos cu nossa realidade,
Innpirado nas raizes da sua formação e nas convicções cristãs
que aqui se edificaram é que o Brasil, pnirando acimn de qualquer
forina de distinção c restrição racial, aderiu nuturalrnentc i1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. Câmara
n• 5, de 1975 (n• 1.581-B/73, na Casa de origem), que ins·
titui laudo de avaliação na aquisição de moradia com finan·
ciumento do Banco Nacional da Habitação, tendo
PARECERES, sob n•s 38 a 41, de 1976, das Comissões:
- de Economia audiência do BNH;

I• pronunciamento, solicitando

l' pronilndamento: (ouvido) o Banco Nacional da Habi·
tacão, favorável nos termos do Substitutivo que apresenta;

- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade do Substitutivo da Comissão de Economia; c
- de Finanças, favorâvel ao Substitutivo da Comissão
de Economia.
Em discussão o projeto e o substitutivo,
Não havendo quem queira discuti-los, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
~o

seguinte o substitutivo rejeitado

EMENDA N• I·CE(SUBSTITUTIVO)
Art. I• No processo de aquisição de moradia com financiamcn·
to de entidades vinculadas no Sistema Brasileiro de Poupança c
Empréstimo, exceto quando a operação realizar-se através das
Cuopcrutivus Habitacionais, dcverlt constnr obrigatoriamente laudo
de avuliaçilo do imóvel.
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Parágrafo I• O laudo de avaliação referido neste urtigo será
fornecido a pedido do adquirente, pela Bolsa de Imóveis local, nas
cidades cm que houver esse organismo c pela Prefeitura Municipal
nas demais.
Parágrafo 2• O preço de nlicnçilo será obrigatoriamente vincula·
do no valor fixado no laudo de nvnliaçilo.
Art. 2• Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo cm
prazo nilo superior a noventa (90) dias.
Art. 3• Esta Lei entra cm vigor .na data de suil.publicaçiio,
rcv~gadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mngnlhilcs Pinto) - Rejeitado o
substitutivo, passa-se à votnçào do projeto.
Em votaçilo o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai no Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.

lõ o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE I975
(N• 1.58I-Bf73, na Casa de origem)
Institui laudo de avaliação na aquisição de moradia com
financiamento do Banco Nael.nal da Habitação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• No processo de aquisição de moradia com financiamento do Banco Nacional da Habitação deverá constar, obrigntoriamcn·
te, laudo de avaliação do imóvel,
Parágrafo único. A pedido do adquirente, a Prefeitura Municipal do municipio onde o imóvel estiver, localizado fornecerá o laudo
aqui referido.
Art. 2• Esta Lei cntrarã cm vigor 90 (noventa) dias depois de
sua publicação, revogadas as disposições cm contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 14, de 1976 (apresentado pela Comissão de Constituição c
Justiça, como conclusào de seu parecer n• 64, de 1976), que
suspende a exccuçilo do art. 54,§ I•, b, da Lei n• 7.730 de 30
de outubro de 1973 do Estado de Goiãs, declarado incons·
titucional por decisão do Supremo Tribunal Federal, de 6 de
agosto de 1975.
Em discussão o projeto.
Nilo havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votaçilo o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Rcdnção.

lõ o seguinte o projeto aprovado,
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1976
Suspende a execuçiio do urt. 54,§ I•, b, da Lei n• 7.730,
de 30 de outubro de 1973', do Estado de Goiás, declarado
inconstitucional por declsilo do Supremo Tribunal Federal, de 6
de agosto de 1975.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. suspensa a execução do art. 54,§ I•, b, da Lei
n• 7.730, de 30 de outubro de 1973, do Estado de Goiás, declarado
inconstitucional por decisilo definitiva do Supremo Tribunal
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Fcdcrul, prolutudu aos 6 de agosto de 1975, c publicada no Dhirlo da
Justiça, dcS de setembro de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Mngalhi\cs Pinto)- Item 6:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 6, de 1975, do Senhor Scndor Geraldo
Mesquita, que dispõe sobre o Depósito Bancário dos Auxl·
lias c Transferências da Uniilo, nos Estabelecimentos Oficiais
de Crédito, tendo PARECERES, sob n•s 7, 8 c 9, de 1976,
das Com'ISsilcs:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidudc;
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Secretário.

fi lido caprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 95, DE 1976
Nos termos do urt. 310, letra c, do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 6, de 1975, u
fim de ser feita na scssilo de 5 de maio próximo vindour.o.
Sala das Sessões, cm 7 de abr!l de 1976. - Ruy Santos.
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
delibcrução do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
sessão do dia 6 de maio próximo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Está esgotada a
matí:riu constante du Ordem do Dia.
Há ainda oradores inscritos.
Concedo u palavra uo nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo registrar nesta oportunidade a abertura, no dia 12 de
março, cm Salvador, na Galeria Cailizares, da amostra denominada
"Colctiva Dez Artistas Scrgipanos".
O ato foi prestigiado com a presença do Governador Roberto
Santos, do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia, Pro·
fcssor Augusto Mascarenhas, do Professor Ivo Vcllnmc, Dirctor da
Escola de Bclns·Ar\cs, c da Dirctoria do Centro Scrgipnno' cm Salva·
dor, além de centenas de pessoas das sociedades baiana c scrgipana,
dentre as quais professores, estudantes, militares, intelectuais, nrtis·
tas, políticos, jornalistas c administradores.
Serviu essa amostra para apresentar à Boa Terra as criações de
dez dos mais destacados pintores scrgipnnos, cujos nomes quero aqui
citar como homenagem à inteligência da gente de Sergipe: Antônio
Mnrn, José de Dome, Luiz Adelmo, J. Inácio, Dora, Gervásio Tei·
xcira, Jorge Luiz, Cnil, José Lima c Joubcrt Morais.
Distinguido que fui pela Dircçilo da Escola de Belas-Artes da
Universidade da Bnhin, pura patrono dessa exposição, compareci à
sua inauguração c agora reitero os meus agradecimentos pela alta
distinção que me conferiu o ilustre Dirctor Professor Ivo Vcllnmc.
Confesso que, poucas vezes, recebi homenagem tilo expressiva
da parte dos intelectuais, fato que me tocou profundamente n scn·
sibilidnde.
Seja-me permitido aqui um instante de evocação e de saudade.
que, falando sobre a Universidade da Bahin, não posso deixar de
exaltar a figura jamais esquecida de Edgnrd Santos, que um dia
sonhou com todns essas realizações que agora um dentre seus bri·
lhnntcs sucessores - o Professor Augusto Mascarenhas - pôde
tornar realidade. Nilo poderia, desse modo, no registro de tal
cerimônia, deixar de relembrar que ainda hoje é Edgnrd Santos o
grande Inspirador das iniciativas da Universidade Federal da Bahin,
que cumpre o roteiro de grandeza que foi seu grande legado àquela
instituição. No particular das artes bastariam o Museu de Arte
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Música para imortalizar o sempre lembrado Reitor,
Augusto Mascarenhas, que agora tem a responsabilidade de
prosseguir sua obra, pode, sem dúvida, com a sua inteligência c
imaginação, dar-lhe continuidade c criar novos projetas dignos da
memória daquele de quem jamais nos esqueceremos,
Ao Governador Roberto Santos, agradeço a presença honrosa à
amostra, sabedor que era de seus compromissos naquele dia, sacrifi·
cados, para que pudesse prestigiar os artistas do Estado de Sergipe, a
quem é ligado por laços familiares c de amizade.
Os integrantes da amostra não me surpreenderam, pois já os
conhecia de perto, sabendo do seu valor, c também os bons
trabalhos, muito apreciados, do tapeceiro Luiz Adclmo, que foi
quem organizou c coordenou a apresentação da Colctiva que,
durante alguns dias, serviu na Capital baiana como um grande
exemplo da Cultura scrgipana a serviço do Brasil,
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTIS'fA (ARENA muito prazer, eminente Senador Luiz Viana.

SE) -

Com

O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Pedi o aparte para dizer a
V, Ex• que, tendo chegado à Bahia dois ou três dias depois da rcali·
zação daquela exposição dos artistas scrgipanos, ainda encontrei lá o
eco do êxito não apenas social, mas, sobretudo, artfstico, que rcprc·
sentou para a Bahhi aquela prova da alta qualidarte dos scrgipanos
cm matéria de artes plásticas.
O SR. LOURIVAL BAP'fiSTA (ARENA- SE)- Eminente
Senador Luiz Viana, sou muito grato a V. Ex• por este depoimento,
que muito vem engrandecer o pronunciamento que faço, nesta tarde,
no Senado.
Finalizando, Sr. Presidente, congratulo-me com a Universidade
Federal da Bahia c com os artistas scrgipanos por esse aconteci·
monto de grande expressão para as Artes c a Cultura do meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho tratar das pensões militares,
O Decreto-lei n• I.449, de 13 de fevereiro de 1976, que alterou o
art. 3• da Lei n• 3.765, de 4 de maio de 1960 - dispõe sobre as
pensões militares - dando, por seu turno, nova forma de contribui·
ção para a pensão militar, prejudicou às atuais pensionistas dos três
Ministérios Militares,
A redução anterior permitia, até 28 de fevereiro último, o
desconto de dois (2) dias do soldo do militar, contribuinte obrigató·
rio, ao passo que a nova redução diminuiu a contribuição cm 4/10
pura os oficiais-generais; em 3/10 para os oficiais superiores c
capitães; cm 2/10 para os oficiais subalternos, Guarda-Marinha,
Suboficial, Subtenente, 1• c 2• Sargentos; c estabeleceu que os 2
(dois) dias seriam permitidos somente às praças de graduação infc·
rio r a 2•-Sargcnto (cabos, soldados, marinheiros c 3•-sargcnto),
A nova forma dada aos valores para a contribuição, a partir de
I• de março, veio trazer um sério prcjufzo às pensionistas, notada·
mente, às antigas, senão vejamos:
A atual situação de um Oficial-General da ativa, citado como
exemplo, contribuinte obrigatório pura a pensão militar do posto de
. Marechal, c que vindo a falecer, ainda no serviço utivo, deixará esta
gensão, na ordem de Cr$ 12,896,00, nos termos do Decreto-lei
111 1.449/76, quando deveria ser de Cr$ 16.120,00 (Lei n• 3.765/60),
digno de salientar que o padrão de vida dn sua famflia irá
diminuir de Cr$ 19.104,00, o que fará com que o beneficiário
(cs~osu ou dependente) seja talvez obrigado a negociar alguns bens
para cobrir a lacuno finonceira; c, ainda, com a dcsvalorilnçilo
periódico dn moedn, esta diferenço inicial de 4/10 do soldo será ele·
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vada cm cada reajustamento do soldo, A pensão militar irâ
decaindo, progrcssivomentc, face a alteração no aumento do poder
aquisitivo dos gêneros alimentfcios, remédios, objctos de uso pcssool
c, especialmente, dos preços dos aluguéis de casas c apartamentos c
das onuidodes escolares, a ponto de não ser mais suficiente para pro·
ver, com dignidodc, a subsistência do beneficio c de seus dependentes.
A situação do beneficiário do Oficial-General das Forças Arma·
das, falêcido na ativa, serve de exemplo para as demais condições dos
beneficiários de outros militares (oficiais c praças), que sofrem a
mesma queda financeira.
A situação poderá ser evitada se o Ilustre Presidente Ernesto
Gciscl enviar mensagem ao Congresso Nacional, determinando que
a contribuição volte a ser de 2 (dois) dias do soldo, conforme vinha
sendo cfctuada anteriormente, de acordo com as Leis números
3,765/60 e 5.552/68 (sendo que esta revogou a Lei n• 5.475/68, cita·
da no art. I• do Decreto-lei n•l.449f76).
A modificação sugerida encontra amparo no Parágrafo 3• do
art. 153, da Constituição, que diz:
"A Lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito c a coisa julgada."
Não se trata de conceder novas vantagens aàs beneficiários, mas
de restabelecer, apenas, o que prescreve a Lei n• 5.552/68-2 (dois)
dias do soldo - cujo texto foi objeto de profundos estudos. O
militar, como vive exclusivamente da remuneração, na forma do

Estatuto dos Militares, não tem possibilidade de constituir fortuna, c
conta somente com a abençoada pensão militar, quando falecer,
para prover dignamente a futura subsistência modesta de sua
extremada família.
O Decreto-lei n• I .449 f16, estabelecendo nova forma de dcscon·
to, com o decréscimo já citado, veio prejudicar muito as atuais
pensionistas militares, que deixaram de receber as novas pensões na
base de 2 (dois) dias do soldo, na forma prevista na antiga legislação
(Lei n• 5.552/68), com uma diferença para menos, de Cr$ 3.224,00
para o beneficiário do Marechal- como exemplo.
Urge pois, seja reparada a injustiça cometida para com os
dependentes dos militares já falecidos, ato que atingirá, também, os
dos atu ais servidores militares, quando falecerem.
Como colaboração, sugiro a seguinte redução para o artigo 3•
da Lei r.• 3. 765, de 4 de maio de 1960:
Projeto de Lei n• ..... , de,,,,,, de ............. de 1976,
Altera dispositivo da Lei n• 3.765, de 4 de maio de 1960,
que dispõe sobre as pensões militares, c dá outras
providências,
Art, 1• O artigo 3• da Lei n• 3,765, de 4 de maio de
1960, alterada pelo artigo I• do Decreto-lei n• 1.449, de 13 de
fevereiro de 1976, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
"Art, 3• O valor da contribuição para a pensão militar
será igual n 2 (dois) dias de soldo, arredondada cm cruzeiros
pura a importância imediatamente superior, qualquer que
seja a fraçilo cm centavos,
§ I• O valor da contribuição do militar, na inativi·
dude, scrú o correspondente a do posto ou da graduação cujo
soldo constituiu a parcela búsica pura o cálculo dos rcspccti·
vos proventos.
§ 2• O valor da contribuição focultativa, na inativi·
dudc, será igual a do posto ou da graduação que o militar
possuiu nu ativa.
§ 3• Se o militar contribuir para a pensão de posto ou
de graduação superior, a contribuição será a correspondente
a desse posto ou graduação.
§ 4• O oficial que otingir o número I (um) da rcspecti·
vu escula contribuirá pura a pcnsílo do posto imediato,
§ 5• Os beneficiários do pensão militor silo isentos de
contribuição puru a mcsmn,"

I
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Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor cm I• de março de Qom Jerónimo Tom6 da Silva, ascendeu ao Arcebispado Primaz da
1976, ficando revogados o artigo 9• da Lei n• S.SS2, de 4 de Bahia. Durante a ~ua longa gestão, foi ele sempre uma individualidamaio de 1968, o Dccreto·lei n• 1.449, de 13 de fevereiro de de, daqucias que jàmais passam na sombra, porque a sua marca,
1976, e demais disposiçõc. cm contrArio.
·
. para usar uma éxprcss.ão cm voga, era o radicalismo. Era o pastor
da sua igreja, era o homem da Igreja Católica, c, nessa posição, nessa
Faço um veemente apelo ao. Excclentlssimo Senhor Presidente linha, não conhecia ·transigências, não conhecia fraquezas, não
da República, General Ernesto Geiscl, no sentido de enviar mcnsa· conhecia conccçõcs. Era o Bispo Integro, mas Integro cm toda a
gcm ao Congresso Nacional, determinando a volta do desconto de 2 expressão da palavra, na condução do seu rebanho; não admitindo
(dois) dias para a pensão militar. O ato de· ·sua Excelência qualquer desvio daquilo que lhe parécia inerente c necessário à
rcstabclcccrã o direito das atuais pensionistas, prejudicadas pela preservação da sua igreja. ·
·
nova forma de desconto estabelecida no artigo I• do Decreto-lei
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) -V. Ex• me permite um
n• 1.449/16.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) ·
aparte?
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
BENJAMIM FARAH EM SEU DISCURSO:

DECRETO-LEI N• 1.449
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976

i

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com m~ito honra.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Luiz
Viana, hã uns 2 ou 3 dias, um grande órgão da imprensa brasileira
divulgou ampla matéria cm torno do Cardeal da Silva, que terá
comemorado, amanhã, seu ccntcnârio de nascimento. Pelo que li, e
acredito que é de conhecimento de todo o povo brasileiro, osaudoso

Altera dlsposltlvc da Lei n• 3.76S, de 4 de maio de 1960,
que dispõe sobre as pensões militares, e d4 outras providências.
untístitc realizou umu obra evangelizadora das mais notáveis na
Art. I• O artigo 3• da Lei 3.765, de 4 de maio de 1960, alterado · Bahia, durante 43 anos de santo pastoreio, credenciando-se, por isso,
pela Lei n• 5.475, de 23 de julho de 1968, passa a vigorar com a se· . não apenas à admiração· e ao respeito dos seus jurisdicionados, dos
guinte redução:
seus colegas de episcopado, mas, enfim, de todo povo brasileiro.
"Art. 3• O valor da contribuição para a pensão militar Não há duvida de que o pranteado Cardeal Primaz do Brasil estã a
será igual a uma fraçiio do soldo, arredondada, cm cruzeiros, merecer, no instante da passagem do seu ccntenári.o, a renovação do
para a importância imediatamente superior, correspondente nosso respeito, da nossa admiração c da nossa saudade.
a:
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Agradeço muito a
1- I,6 dias de soldo para Oficiais-Generais, Capitão-de· V. Ex• o concurso que traz às minhas ligeiras palavras sobre o Car·
Mar-c-Guerra e Capitão-de-Fragata;
dcal da Silva, que realmente foi não apenas um grande pastor, mas
II - I, 7 dias de soldo para Capitão-de-Corveta c um homem de ~randc inteligência. Poeta, ele se escondeu sob o
Capitão·Tenente;
pseudônimq Carlos Neto, com o qual publicou um volume de
III- 1,8 dias de soldo para Tenentes, Guarda-Marinha, poesias que lhe assegura um lugar de monta na intelectualidade
Suboficial, I• c 2• Sargentos;
brasileira.
IV - I,9 dias de soldo para 3• Sargento; c
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
V - 2 dias de soldo para as praças de graduação inferior
aparte?
a 3• Sargento.
§ 1• O valor da contribuição do militar, na inativi·
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com muita honra c
dadc, será o correspondente a do posto ou da graduação cujo prazer.
soldo constituiu a parcela para o cálculo dos respectivos
O Sr. Heitor Dias(ARENA- BA)- As palavras de V. Ex• gaproventos.
nham
maior substância não só pela sua inteligência, pelo seu mérito
§ 2• O valor da contribuição facultativa, na inativi·
dade, será igual a do posto ou graduação que o militar pessoal e como ex-Governador do Estado, mandato que exerceu com
a maior proficiência, mas também porque V. Ex• privou da intimida·
possuiu na ativa.
§ 3• Se o militar contribuir para a pensão de posto ou de do saudoso Cardeal' da Silva, o nosso querido Dom Augusto,
de graduação superior, a contribuição será a correspondente Sensível ao sentimento baiano que, convocado pelo eminente Car·
à desse posto ou graduação.
· dcal Vilela, está comemorando o primeiro ccntcnârio de nascimento
§ 4• O oficial que atingir o número I (um) da rcspecti· do velho c saudoso pastor, é que requeri a esta Casa que o Expedicn·
te da sessão de amanhã fosse. dedicado .à memória daquele homem
va escala contribuirá para a pensão do posto imediato.
que
se impôs pelo talent~, pela cultura, pela virtude c, tambê.m,.
§ 5' Os beneficiários da pensão militar são isentos de
como bem frisou V. Ex•, pela inteligência. Orador c poeta, tem um
contribuição para a mesma."
nome gravado nas letras brasileiras, tanto que foi convocado para
Art. 2• Este Decreto-lei cntrarã cm vigor cm I• de março de uma das vagas na Academia Brasileira de Letras, convite a que ele
1976, ficando revogados o artigo 9• da Lei n• 5.552, de 4 de dezcm· nilo atendeu por modéstia. Não posso deixar de fazer também mi·
bro de 1968, o Decreto-lei n• l.Og), de 2 de fevereiro de 1970, c nhas as palavras de V. Ex• pela justiça do julgamento c pela
demais disposições em contrário.
segurança dÓ perfil que faz do grande c saudoso pastor.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Ao agradecer o
ao nobre Senador Luiz Viana.
aparte com que V. Ex• me distingue, quero dizer que estou surpre·
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis· so, pois ignorava que V, Ex• tivesse feito o requerimento a que se
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
referiu c que, naturalmente, tornaria dcsnccessãrio que cu falasse
A Bahia, desde anteontem, iniciou as comemorações do aqui. Mas estou certo de que V. Ex•, com o brilho q~clhc é peculiar
centenãrio de nascimento do Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, c com o conhecimento que tem da vida do saudoso Cardeal, irã ilus·
o Careca! da Silva, como nós todos o chamamos durante os 4o anos, trar, amanhã, o Senado da República, com uma das suas belas ora·
mais de 40 anos, em que ele se manteve como o grande pÚstor da çõcs. Peço desculpas a V. Ex• por esta antecipação que de modo
Igreja Católica na Buhiu.
algum, acredito, interfere c prejudica a atitude de V. Ex•, à qual me
Conheci-o ainda como Bispo da Burra, cu aind~ jovem, c depois associo ·e dou o meu apoio, para· que, assim, seja melhor
fui encontrá-lo em 1925, quando~ s~ccdcndo. ã~ouiio grande Bispo, homenageada a memória de Dom AURUSto.

i:
I
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Bispo, viria ter como seu sucessor essa figura realmente extrnordinârin que é o Cnrdea\ Dom Eugênio de Araújo Sa\es, hoje Cardeal do
Rio de Janeiro, depois de ter deixado a Bahia, onde temos, para
nlegrin nossa, n presença do Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela,
tão respeitado e estimado por todos os baianos,
'

O Sr. Benjamim Farah (MDB aparte?

RJ) - Permite V, Ex! um

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com muito prazer.
O Sr. Benjamim l'arah (MDii - RJ) - Quero associar-me a
V, Ex• nessa homenagem n Dom Augusto Álvaro, o Cardeal da
Silva,Jii da Bnhia, ao ensejo da comemoração do aniversário de seu
centenário. de nascimento. V. Ex• focalizou o aspecto dn vida
daquele grande Pastor, c da coragem, da decisão, do chefe
eclesiâstico q~c não sede. Por causa dessas concessões, por causn do
afrouxamento de alguns ministros católicos ou protestantes, estava
havendo uma infiltração anârquica nos. mcios,~:ristãos. Muito contra.
bando existe por ai, pondo cm risco o destino da própria cristandade, Aliás,· isso cstâ previsto na segunda Carta nos Corintios,
daquele grande Apóstolo que foi São Paulo. O Pastor israelita, cheio
de vaidade, mas muito culto c queria substituir o grande rabino
Gamaliel. Naquele tempo São Paulo, chamado Paulo de Tarso, era
um perseguidor dos cristãos. Ele se converteu, na estrada de
Damasco, depois de praticar vârias violências, inclusive, no martirio
de Santo Estevão c se tornou um dos maiores pregadores; graças a
ele houve essa dissiminação, cm todo mundo, do cristianismo. Se
não fosse São Paulo acho que o Cristianismo estaria ainda nus margens do Eufrates, limitado, talvez, àquela superlicic da antiga
Galiléia: Mas, Paulo de Tarso chamou atenção c parece que escrevia
para os nossos dias: do crente contra o incrédulo, do maligno contra
Cristo, da treva contra a luz, que o cristão deveria estar atento:
quâlquer afrouxamento permitiria uma queda, também, do
sentimento cristão. Para que isso não acontecesse era preciso que o
chefe, lider ou pastor tivesse aquela tenacidade, aquela constância,
aquela inflexibilidade de que V, Ex• falou ainda hã pouco, c que era
um traço dominante nesse grande Cardeal que V, Ex•, hoje, com
tanto brilho e inteligência está homenageando. Por tudo isso, quero
solidarizar-me com V, Ex• c fazer um apelo mesmo ·a que os chefes
da igreja, a que os cardeais, · bispos e padres, todos, estejam
vigiluntés e muito atentos às recomendações de São Paulo' na
segunda Carta aos Cori~tios,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Muito agradecido a
V Ex•, pelo aparte com que me distingue,
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me concede outro
aparte? Perdoe, a minha interrupção,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Pois não.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V, Ex•, ocupando hoje a
tribuna pura fnlnr sobre Dom Augusto, deu mais relevo às
comemorações que n Bnhin estâ prestando a esse grande vulto.
Quando fiz a comunicação de que,' nu sessão de amanhã, o grnnde
Expediente será dedicado nessas homenagens, foi pura mostrar exa:
lamente a nossa afinidade no que diz respeito ao julgamento do
grande nntistite ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Muito bem!
O Sr, Heitor Dias (ARENA- BA)- ... e entendo que o pro·
nunCinmcnto de V, Ex•, hoje, vem dnr, cxatnmcntc, mais realce,
mais brilho pela sua palavra ciCU!Uente e pelos conhecimentos que
V, llx• tinha do saudoso Do111 Augusto,

.o SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Agradecid!J u V,

Ex•
Mas, Sr. Presidente, o Cardeal da Silva foi, sobretudo, durante a
sua longa trujctóriu como Bispo, um homem forte, um homem que
renlmentc t.inhu consciência de qúe reuli~uva uma obra c que estava

voltado pura ama missão de cnrâtcr divino. Isso lhe dava forças para
transpor todos os obstâculos, vencer todas ns dificuldades c nada
conhecer que pudesse entibiar-lhe o ânimo, condição que etc conser..

vou até o fim dn vida, pois tendo vivido mais de 90 unos ele foi, até o
fim, aquele mesmo homem, enérgico, dcsciplinador, intransigente.
Lembro-me de quejâ bem próximo dos 90 anos, fui eu visitâ-lo,
como costuma'va faze-lo no chegar .a Bnhia. Atravessara ele pouco
untes uma enfermidade grave, como são graves todas as cnfemidadcs
à beira dos 90 anos. Entretanto, recebendo-me, no curso da conversa
disse-me ele: uor. Lu ii Viana, estou começando a cnvcJhcccr". Mas,
embora começasse a envelhecer ao se acercar dos 90 anos, conservava ele o mesmo espirita, a mesma energia, não admitindo que nin·
guém, mas 'ningué'!' cm toda n extensão da palavra, pudesse ter
qualquer interferência, por menor que fosse, na gestão, na condução
dos negócios do ·seu Arcebispado. Ele seria o Arcebispo at~ o último
dia de vida. Um grande Arcebispo, que é marcado por ~m traço lumi·
noso de luz c de fé, durántc aqueles 40 anos cm que serviu à Bahia,
servindo à Igreja Católica. (Muito bem! Palmas.)
I

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra·
ao nobre Senador José Esteves. (Palmas.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra aô nobre Senador Eurico Rczcntc (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bencvides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -·CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
'
O empresariado brasileiro tem contribuido, ao longo dos
tempos, de forma apreciâvcl, para acelerar o desenvolvimento do
Pais,
Consciente de suas responsabilidades, vem ele emprestando sua
colaboração ao Poder Público, incumbindo-se de encargos da maior
significação para o bcm-estar colctivo,
Um dos instantes cm que os homens de empresa assumiram
elogiável compenetração de suas tarefas c ofereceram edificante
exemplo à Nação de unidade, clarividência c patriotismo, foi, sem
dúvida, no após-guerra, quando, reunidos na cidade de Tcresópolis,
firmaram uma Carta de Principias, em que se acham consubstan·
ciadas excelentes dirctrizes programâticas, na observância das quais
continuam a empenhar"Sc com lucidez c abnegação.
Naquela época, depois de consolidada vitória das forças alindas,
registrava-se cm todo o Mundo. um esforço ingente cm prol da
restauração universal, conclamando-sc todos os povos para uma decidida integração nu gigantesca batalha dn paz duradoura c do tra'
balho construtivo.
Sob a liderança de João Daudt de Oliveira, comerciantes, indastrinins e ugricyltores ·arregimentaram-se homogeneamente pura o
estabelecimento de normas sâbias e utualizndns, capuzes de concor·
rer para projetar o Brasil perante os demais paises do Orbe,
As profundas transformações de natureza cconômica,' social e
politica teriam que ser examinadas detidamente pelas classes
produ I!Jrns, sequiosas de oferecerem soluÇões pura a angustiante
problemática qac n todos seriamente prcacupnvn,
Os objctivos bâsicos, enumerados pela Curta Econômica de
Tcrc:sópolis, concCntrar-se-iom no:

I -combate no pauperismo
'ii -aumento dn renda nacional
III- desenvolvimento das forças cconômicns
IV- democracia ccoqômica
V- justiça social
Definidos tais objctivos, os participantes daquele magno conclave, cm 6 de maio de 1945, subscreveram uma Dccluraçilo de Principias, que alcançou a mais ampla ressonância, servindo, ainda hoje,
de inspiração para as atividudes empreendidas por suas respectivas.
entidades, quer as de carâtcr sindical, quer ns civis.
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"A atribuição às entidades representativas das categorias
cconômicas c profissionais, de idênticos direitos c deveres,
quanto à organização do ensino técnico-profissional,"
Já se achando estruturado o SENA!, coube, então, à
Confederação Nacional do Comércio a missão nobilitnntc de asse·
gurar o funcionamento do SENAC - Serviço Nacional de Aprcn·
dizagem COmercial - cuja existência legal dccorrcu·dos Decretosleis n•s 8.621 c8,622.
Instalado, oficialmente, cm 1946, o SENAC atinge este ano, três
décadas de ininterrupto funcionamento, disseminada a sua ação
fecunda cm 83 centros profissionais c mais o complexo de escolas c
unidades administrativas,
Anteriormente, o ensino comercial sofrera gradativa alteração,
sistematizado que fora, nos seus primórdios, cm 1902, quando sur·
giram, no Rio de Janeiro, a Academia de Comércio c, cm São Paulo,
a Escola Álvares Penteado.
A legislação federal do ensino, que passou a vigcr cm 1926, ins·
tituiu nova organização curricular, dividida cm duns etapas, para o
ensino comercial: o básico e o técnico-profissional, ambas com dois
anos de duração,
A reforma Francisco Campos, de 1931, propiciou inovações
merecedoras de realce, entre as quais o "sentido imediato na relação
escola-emprego ou de cscoià secundária-profissão", conforme
ressalta, em trabalho recente sobre a evolução do ensino comercial
no Brasil, o ilustre Professor c Deputado Gama Lima, da Assembléia
Legislativa da Guanabara.
Em 1937, com a colaboração' do professor Lafaictc Bclfort
Garcia, o então Ministro c hoje Senador Gustavo Capancma, a
quem tanto deve o desenvolvimento educacional brasileiro,
promoveu substanciais modificações na legislação pertinente, dando
lugar a que fosse criada a Divisão do Ensino Comercial, com
recursos bem mais amplos do que os alocados à antiga
superintendência, incumbida do setor do âmbito do Ministério.
A Lei Orgânica do Ensino Comercial, de 28 de dezembro de
1943, foi um marco significativo. na estruturação dos respectivos
cursos introduzindo novas concepções nos dois ciclos fundamentais:
o comercial básico, em 4 séries c o técnico de comércio, com 3 séries
anuais.
Dois unos depois, cm decorrência de entendimentos mantidos
entre os Ministérios da Educação c do Trabalho, Indústria c
Comércio, uma comissão mista, ·sob a presidência de Marcial Dias
Pequeno, recomendava a criação do SENAC, acolhida pelo Prcsi·
dente José Linhnrcs, com o entusiástico apoio de João Dnudt de
Oliveira, presidente da Confcdcrnç-lo Nacional do Comércio.
Iniciava-se, assim, uma brilhante trnjctória no campo da
qualificação de mão de obra cm nosso Pais.
Mantido, até hoje, com recursos oriundos da contribuição
compulsória do comércio e serviços afins, o SENAC é apresentado
como uma entidade modelar, com um extraordinário acervo de rcn·
lizações, que o credencia à admiração c no respeito da comunidade
pátria.
Pela sua Administração Nacional, hoje confiada ao dinamismo
c.no cquil!brio do eminente colega Senador Jcssê Pinto Freire, c pelas
Regionais, tém passado vultos preeminentes dos círculos empresa·
riais, administratiVf>S, politicas c culturais d9 Pais, À frente do
Departamento Nacional c como um dos responsáveis pelos notú·
veis padrões pedagógicos alcançados por parte da instituição, acha·
se o Professor Mauricio de Magalhães Carvalho, que conseguiu
reunir uma equipe nltumcntc qualificada, da qual menciono, por
conhecer de perto o trabalho que realizam c por imperativo de
justiça, os Professores Roberto Dnncmun, Pncs :lc Burros, Violeta
Vilas Boas, Paiva Muniz c Paulo Aguirrc.
Em todos os grandes centros do Pais, assiste-se uo ali! meritório
que o SENA C desenvolve nus suas escolas, nos seus centros profis·

sionnis, nos seus escritórios-modelo, nas suas unidades móveis, nos
seus hotéis-escola.
Amplia-se, assim, na diversificação com que ntun hoje cm todo
o território brasileiro, o bcnfazcjo raio de ação do SENAC,
alcançando milhares de jovens, nos quais oferece formação c
aprimoramento profissionais, dentro de índices de eficiência incom·
paráveis,
No Ceará, Senhor Presidente c Srs. Senadores; o desempenho
do SENAC tem sido fntor preponderante ~~luta para assegurar-se
no Nordeste condições de superar o subdcsc~Yolvimcnto.
Dirigido, exemplar c dignamente, pelo ddcr empresarial Clóvis
Arrais Maia, o Regional ccnrcnsc é apontado sempre como um
Órgão cm ascensão continuada, ultrapassando, cm cada cxcrclcio, as
suas arrojadas metas anuais.
Com um trabalho meticulosamente plancjado, o SENAC do
meu Estado acolheu, cm seus vários cursos, mais de 7 mil alunos cm
1975 c se apresta, este ano, para alcançar os dez mil, numa prova
exuberante de sua extraordinária penetração na Capital c nas
principais comunas intcrioranas.
Em entrevista hã pouco concedida a um pcri~dico de Fortaleza,
o dirctor regional, Professor José lbiapina Siqucira Jr., a quem tanto
deve a entidade oa última década, mostrava-se plenamente satisfeito
com os resultados' obtidos até aqui c anunciava novos cmprccn·
dimcntos de larga repercussão no campo do ensino profissional.
Com a colaboração de servidores dedicados c a compreensão
dos seus conselheiros, o SENA C do Ceará cumpre um plano de ação
integrada, contando, para isso, com o indispensável apoio da alta
dircção da entidade, notadamcntc do Senador Jcssé Pinto Freire c dg
Professor Mauricio de Magalhães Carvalho.
A seriedade que sempre imprimiu às suas atividndcs há·concor·
rido para que desfrute o SENAC, no Ceará c nas demais Unidades
Federativas, de indiscutlvcl prestigio diante de autoridades c da
opinião pública.
Senhor Presidente,
Os trinta anos de profícua existência do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial mereciam realçados na mais alta tribuna
do Poder Legislativo.
Trata-se de um evento dos mais auspiciosos c intrinsecamente
vinculado à história educacional do Brasil.
Que os aplausos desta Casa sejam entendidos como um justo
reconhecimento ao esforço c dedicação dos que, nestas três décadas,
tudo fizeram para a tradicional entidade cumprir as suas nobres
finalidades institucionais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Sr. Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, hoje, um telex do Prefeito de Juiz de Fora, o ilustre Dr.
Snulo Moreira, onde S. Ex• explica o porque de sua ausência à
recepção do Governador Aurclinno Chaves, que não teve a gentileza
protocolar, ao instalar o Governo na nossa cidade, de comunicar a
Prefeitura.
Particularmente estranhamos essa atitude de S. Ex•, o Governa·
dor Aureliano Chaves porque reconhecemos nele um Governador
que procura o desenvolvimento de Minas Gerais.
Não se compreende, Sr. Presidente, que no Estado de Minas, de
tantas tradições liberais, o seu Governador, que pretende ser o
Governador de todos os mineiros, vd a uma cidade mineira - não
pela importüncin da Cidade de Juiz de Fora- e nilo comunique sua
presença ao Prefeito du cidade, não importando seja ele da ARENA
ou do MDB.
Sr. Presidente estranhando c lamentando a atitude do Gover·
nudor Aurclinno Chaves, peço, que V. Ex• autorize posteriormente
a transcrição integral do telex enviado pelo Prefeito de Juiz de Fora,
Dr. Saulo Pinto Moreira,

f'
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Em vezes outras vg não distantes, registrou esta Prefei·
tura cm seus Anais a consideração c o respeito do então
Governador Rondon Pacheco vg cm sua última viagem a
Juiz de Fora e vg Sua Excelência o Ministro da Agricultura
Doutor Alisson Paulinclli vg ao cientificarem com a devida c
protocolar antecedência ao Governo Municipal de suas
hourosas visitas vg cm cujas programações se fez presente o
Chefe do Executivo vg com todo o seu secretariado pt
. Quando Prefeito, Sr. Presidente, recebia do entiio Governador

Rondon Pacheco a devida consideração. S. Ex•, quando se diri~in
ao Município de Juiz de Fora, tinha o cuidado, c o respeito a autori·
dadc municipal de comunicar sua viagem.
Continua o Prefeito Saulo Pinto Moreira a dizer que:
"Até as últimas horas do expediente de sexta-feira vg dia
2 vg o Prefeito c seu secretariado vg fizeram por aguardar
qualquer comunicação por parte do cerimonial do Palácio da
Liberdade vg a qual não nos chegou até então pt
No eco desses acontecimentos vg verificou-se que tais te·
mores eram justificados vg cm razão da premeditada postergação do Prefeito municipal na programação elaborada pelo
cerimonial do palácio vg ou decorrente de injunções políticas
pt
Não fora assim e nesse sentido vg não se teria
manifestado o deputado José Bonifácio vg ao Diário
Mercantil c Diário da Tarde vg de 6 do corrente: - "aqui em
Juiz de Fora vg o processo eleitoral já está radicalizado pt
Você ~abe que nem o Prefeito Saulo Moreira vg que é do
MDB vg foi convidado a participar das solenidades vg que
ora se realizam cm Juiz de Fora pt Queremos a radicalização" (grifos nossos),
Tal episódio privou ao Governo do Município vg querepresenta indistintamente~ vg todos os juiz·foranos vg da
oportunidade de prestar as homenagens devidas ao Governador do Estado que - acreditamos - seja o representante de
todo o povo mineiro pt
Levando ao conhecimento da Casa o teor da manifestação do
Prefeito Saulo Moreira, lamentamos o ocorrido, surpr~endente
mesmo por partir do ilustre Governador Aurcliano Chaves,
Cremos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a falta não foi com o
nosso Prefeito, mas principalmente com o povo de Juiz de Fora,
ordeiro, trabalhador c independente.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
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Exmo. Sr.
Dr, Itamar Augusto Cauticiro Franco
Senado Federal- Brasllia
Tenho o prazer de transmitir a Vossa Excelência, para seu
conhecimento, os termos da Nota Oficial, distribuída ontem à
Imprensa sobre os acontecimentos que envolveram a visita do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a Juiz de Fora.
Atenciosumente- Saulo Pinto Moreira, Prefeito Municipal de
Juiz de Fora.
NotaOOclal
Cumpre-nos, em respeito à dignidudc do cargo e representação.
que oru exercemos, cm nome da autonomia c do povo do Municlpio
de Juiz de Fora c em ra~ào de notícias veiculadas pclu Imprensa so·
breu ausência do Prefeito nu rccepçi\o c solenidade uo cxcclentlssimo
Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, Doutor Antonio

Aurclinno Chaves de Mendonça, pura que nossa atitude não venha a
ser interpretada como um ato antiprotocolar c inamistoso, esclarecer
oficialmente o seguinte:
I - A rcprcscntaçilo do Municlpio, na generalidade de
quaisquer ates ou solenidades, sendo de competência exclusiva do
Prefeito, nos termos do art. 77, inciso II, da Lei Complementar n• 3,
haveria de justificar, como cm verdade justifica, o não comparecimento do chefe do Executivo municipal, consideradas que sejam as
circunstâncias de que não fora oficialmente ou de modo protocolar
cientificado e convidado a rcccpcionar c comparecer às programa·
çõcs pré-fixadas, para a instalação do Governo mineiro cm nossa ui ti·
va cidade.

2- E tanto mais porque, cm vezes outras, não distantes, registrou esta Prefeitura cm seus anais.a consideração c o respeito do cnti\o Governador Rondon Pacheco, cm sua ultima viagem a Juiz de
Fora c Sua Excelência o Ministro da Agricultura, Doutor Alysson
Paulinclli, ao cientificarem com a devida c protocolar antecedência
ao Governo municipal de suas honrosas visitas, cm cujas
programações se fez presente o chefe do Executivo, com todo o seu
secretariado.
3 - E nem seria demais realçar a lhaneza de trato c a consideração pelos diversos órgüos do poder público, ao consignarmos o
atencioso gesto do Excelentíssimo General Aridio Brasil, digno Comandante da 4• Região Militar, na justificativa pessoal a nós trazida
c no sentido de que não haveria qualquer visita ou programação protocolar do Excelentíssimo Senhor Ministro do Exército, General
Sylvio Frota, quando aqui veio ter, porque o fazia cm missão exclusivamente militar.
Até às últimhs horas do expediente de sexta-feira, dia 2, o Prefci·
to c seu secretariado fi~cram por aguardar qualquer comunicação
por parte do Cerimonial do Palácio da Liberdade, a qual não nos
chegou até cntã.o. A notícia divulgada pela imprensa, no entanto foi
de que fariam parte da programação de Sua Excelência, o Governador, visitas de cortesia a várias autoridades domiciliadas no Município c pré-aventadas por emissários credenciados, E nelas se excluía a
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, o que cfctivamcntc ocorreu.
Guardados os limites dessas evidências, devem ser ressaltados
os recentes acontecimentos da celebração do protocolo do convênio
da SIDERBRÁS c Mendes Jünior, onde por descortesia que não se,
pode inculcar à responsabilidade de Sua Excelência o Governador c
dirigentes da Mendes Júnior, o Prefeito Municipal de Juiz de Fora
não fora convidado a presenciar a assinatura daquele ato histórico,·
no Palácio da Liberdade, apesar de interveniente de direito c
interessado imediato. Sob o clima de tais antecedentes, vimo-nos for·
çados à contingência de não comparecermos às solenidades c atos
para os quais sequer fomos solicitados.
S- No eco desses acontecimentos, verificou-se que tais temores•
eram justificados, cm ra~ão da premeditada postergaçào do Prefeito
Municipal na programação elaborada pelo Cerimonial do Palácio,
ou decorrente de injunções políticas,
Não fora assim c nesse sentido nilo se teria manifestado o Deputado José Bonifácio, uo Diário Mercantil c Diário da Tarde, de 6 do
corrente:- "Aqui cm Jui~ de Fora, o processo eleitoral já está radi·
cali~ado, você sabe que nem o Prefeito Saulo Moreira, que é do
MD B, foi convidado a participar das solenidades, que ora se rca·
lizum cm Juiz de Fora. Queremos a radicalização" (Grifos nossos),
6- Tui episódio privou uo Governo do Município, que representa indistintamente todos os juiz-foranos, da oportunidade de
prestur us homenagens devidas no Governador do Estudo, que
acreditamos seja o representante de todo o povo mineiro.
Jui~ de Fora, 6 de abril de 1976.- Saulo Pinto Moreira, Prefeito Municipul de Jui~ de Fora.
O SR. PRESIDENTE (Magulhi\cs Pinto)- Concedo a pdavra
uo nobre Senudor Dirceu Cardoso, (Pausa.)
S. Ex• ni\o está presente.
Concedo a palavra uo nobre Senador Vasconcelos Torres.
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o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De quando cm vez, são registrados graves acidentes de trabalho
nos estaleiros nacionais.
O último deles ocorreu, na semana passada, cm Jacuacanga,
Município de Angra dos Reis, na Empresa Vcrolmc - Estaleiros
Reunidos do Brasil S.A., com graves conseqUências, inclusive com a
morte de quatro operários e um grande número de feridos.
Quando tenho pedido, repetidamente, que não sé'· descuide desse
tipo de trabalho; estou certo, E, infelizmente, ao fazer esse registro,
mais uma vez endereço veemente apelo ao digno Ministro do Trabalho, no sentido de fazer um levantamento completo sobre a insegurança reinante nas empresas que constroem navios para o Brasil,
cuja maior parte está localizada no Estado do Rio.
Coube a mim ser o autor da Lei que criou o cargo de lnspetor de
Segurança do Trabalho e, por isso, a minha missão na tribuna, no
dia de hoje, torna-se penosa, ao fazer o registro de ocorrência tão
dolorosa, com o falecimento dos operários navais: Jorge Pcd~o da
Silva, João Francisco da Costa, Luíz Gonzaga de Melo e Galdmo da
Silva, sendo que este teve a cabeça separada do corpo, em violenta,
amputação traumática.
No Petroleiro Anápolis, no tanque de combustível desse barco,
os trabalhadores operavam reforma, sem que as providências
necessárias para o bom desempenho da tarefa tivessem sido asseguradas.
,
Aos operários que ficaram gravemente fendes, entre eles: Waldir José dos Santos, João Teixeira da Cunha, Edson Cristiano Teodoro e Manuel Pereira da Silva, que se encontram internados em hospitais do Rio e de Angra dos Reis, faço a minha visita, com votos de
pronto restabelecimento.
Fico aguardando que o meu prezado amigo e honrado Ministro
do Trabalho Arnaldo Prieto; ao tomar conhecimento do fato lastimá·
vel mande instaurar rigoroso inquérito, a fim de que sejam apuradas
as ~esponsabilidades da Empresa e conseqUente e justa indenização
dos operários vitimados,
Era o que tinha a dizer, (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, convoco os Srs, Senadores para
a Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Resolução no 01, de
1976, da Comissão Dirctora, alterando a R:solução no 18_,__de 1~7_3!
que dispõe sobre a constituição e estruturação do Grupo Atividadcs
de Apoio 'Legislativo •·respectivas categorias funcionais do Quadro
Permanente do Senado Federal, e dá outras providencias, .tendo
PARECERES, sob nos 90 c 91, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade;e
- de Finanças, favorável.

-zDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 12, ·de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer no 60, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Santa Ernestina (SP) a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 61, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 27, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como
conclusão de seu Parecer no 102,de 1976), que autoriza o Governo
do Estado de Minas Gerais a alienar à empresa Ferragens Antônio
Falei S.A. área de II .000 ha (onze mil hectares), de terras públicas,
tendo
PARECERES, sob nos 103 e 104, de 1976, das Comissões: '
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Agricultura, favorável,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta·se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)
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Sessão da 2~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em 7 de abril de 1976
(Extraordinária)
PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Às 18 horus o 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 Henrique de La Rocque- José: Sarney- Fausto Castelo-BrancoHclvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio
Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte MarizJessé: Freire- Domício Gondim - Ruy Carneiro- Marcos Freire
- Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela- Augusto Franco - 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 Montoro- Orestes Qué:rcia- Bene·
dito Ferreira - Lázaro Barboza - Jtalívio Coelho - Mendes
Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair BeckerDaniel Krioger- Tarso Outra.

:,,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acus:1 o comparecimento' de 61 Srs. Senadores. Havendo número
•egimental, declaro aberta a sessão.

ANEXO AO PARECER N• 165, DE 1976

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• ll9, de
1975. Veda ao empregador efetuar qualquer desconto no salá·
rio do empregado, nos casos que especifica.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• I! vedado ao empregador efetuar qualquer desconto
no salário do empregado por motivo de atraso, verificado durante a
jornada diária de trabalho, em conseqUência de:
I -socorro urgente a terceiro, cm casos de desastre ou catástro-

fes;
11 - anormalidade no horãrio de transporte colotivo de que,
habitualmente, se servo o empregado.
Art. 2• A falta ao trabalho nos casos do artigo anterior serã
comprovada, por comunicação da autoridade competente, na
hipótese do item I ou da empresa transportadora, no caso do item 11.

O Sr. I•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
Art. 3• Esta lei entru em vigor nu data de sua publicação.

I! lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 165, DE 1976
Comlssiio de Redaçio

Art. 4• Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lido
vai i\ publicaçiio.
Sobre u mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

I! lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1976

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n• 129, de
1975.

Estabelece prioridade na concessão de prestações aos
cegos.

Relator: Senador Renato Franco

I

I
I
l

A Comissilo apresenta a redaçüo final do Projeto de Lei do
Senado n• 129, de 1975, que veda uo empregador efetuar qualquer
desconto no sal(lrio do empregado, nos ctisos que especifica.
Sala das Comissões, em 7,de abril de 1976.- Danton Joblm,
Presidente- Renato Franco, Relator- Orestes Quércla- Mendes
Canal e,

O Congresso Nucionul decreta:
Art. I• Tcrüo prioridade no Instituto Nucionul do Previdência
Soei ui (INPS) os processos de concessuQ de benefícios uos cegos.
Art. 2' Entrnrit estu lei em vigor nu dnta de sua publicuçi\o,
rcvogudus us disposições cm contrúrio,
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REQUERIMENTO N• 96, DE 1976

No ano passado, através do Oficio n• 16-P/75, que nos foi
dirigido, o Conselho Brasileiro para o Bcm-Estar dos Cegos, com
sede no Rio de Janeiro, assim se expressou:

Nos termos regimentais, requeiro que nilo sejam realizadas
sessões do Senado no pcrfodo de 12 a 16 do corrente (Semana Santa)
e nem haja expediente cm sua Secretaria, nos dias 15 c 16.
Sala das Sessões, cm 7 de abril de 1976.- Benjamim Farah.

"O Conselho Brasileiro para o Bcm'Estar dos Cegos,
órgão que expressa o pensamento de todos os cegos no
Brasil, tem a satisfação de acusar o recebimento do oficio de
V. Ex•, onde solicita sugestões sobre projetas do Governo no
que se refere à Legislação Social. A atuação de V. Ex• no
Senado da República, a se julgar pelos projetas que nos
foram remetidos, constitui de rato, noticia alvissareira para
todos nós, pois é sempre com alegria que o eleitor nota que o
político de sua preferência corresponde à expectativa do
povo. Quanto às sugestões solicitadas, cremos que a
principal, no momento, ·seria a recomendada na
V Assembléia do Conselho Mundial para o Bcm-Estar dos
Cegos, realizada na Cidade de São Paulo, de 5 a 16 de agosto
p.p .. cujo texto completo segue cm anexo.
Esse Conselho está inteiramente de acordo com esta
resolução, ressalvando-se apenas que, em se tratando do ele·
mento em idade de recuperação ou apto para desempenhar
qualquer trabalho, esse benelicio só lhe seja concedido até
que ele seja aproveitado para o desempenho de uma
determinada profissão.
Nada mais se poderia acrescentar, Sr. Senador,
considerando-se que o cego adulto já s~ acha amparado cm
parte pela Previdência Social, através da Lei n• 6.179, c
quanto à criança cega, o Brasil se acha entre os países mais
desenvolvidos, no que concerne ao-'ampuro cias mesmas, tendo pura isso criado o Centro Nucionul de Educação Sspecial
(CENESP), Lei n• 72.425, órgão ao qual está suborc;inado o
problema.
Sem mais, na esperança de ter colaborado de qualquer
modo para com a solicitação de V. Ex• e com votos de feliz
atuução pura o bem de nosso Brasil, subscr~vemo-nos
utenciosamcnte."

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento que acaba de ser lido.

Em votação o

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montoro, pura encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
vowção.)- Sr. Presidente:
De acordo com entendimento entre as Lideranças, ambas as
Bancadas votarão favoravelmente a esse requerimento, seguindo
tradição da Casa, em deliberação semelhante à Câmara dos
Deputados.
•
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação,
O SR. RUV SANTOS (ARENA - BA. Para encaminhar a
votação,)-: Sr. Presidente:
Este requerimento está já assinado pélb Lfdcr da Maioria,
dando assentimento à sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento
não está assinado pelo Líder da Maioria, einbora tenha o seu pleno
assentimento.
Em votação o requerimento.

Referida reivindicação, que nos parece inteiramente válida •
procedente, diz respeito ao processamento prioritário d·ls benelicios
devidos aos deficientes visuais e que, por isso mesmo o transformamos na presente proposição.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.

Saiu das Sossões, em 7 de abril de 1976.- Nelson Carneiro.
(,]s Comis.<Õe.•· de Constilllirão e Justira e de Legislarão

Em conscqUénciu, não serilo realizadas sessões no Senado
Federal no perfodo de 12 u 16 do corrente, nem haverá expediente
cm sua Secretaria nos dias 15 i: 16. ·

Social./
O SR. PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto)- Passa-se à
O SR. PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto)- O projeto lido sern
publicado c despachado às comissões competentes.
O Sr. I•·Sccretúrio procederá à leitura de requerimento enca·
minhudo ii Mesa.
(;lido o seguinte:

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçilo
nY I, de 1976, du Comissuo Diretoru, ultcrando u Resolução
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Categorias Funcionais do Quadro Permanente do Senado
Federal c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 90 c 91, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; c
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinlo)-ltem 2:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 12, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 60, de I976), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Santa Erncstina (SP) a realizar
operação de crédito no valor de CrS LOOO.OOO,OO (hum
milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 61, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela conslituc.ionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto.
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 Redução.
O SR. PRESIDENTE(Magalhües Pinto)-ltem3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução

~· 27, de 1976 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n• 102, de 1976), que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a alienar à
empresa Ferrugens Antônio Falei S.A., área de I 1.000 ha
(onze mil hectares), de terras públicas, lendo
PARECERES, sob n•s 103 c 104, de I976, das
Comissões:
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude; e
-de Agrlcuitura, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, decluro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senudores que o uproVUI]l permaneçam sentados.
(Puusu.)
Aprovado.
A mutériu vui à Comissão de Redução ..
O SR. PRESIDENTE (Mugulhi\es Pinto)- Esgotada a matéria
constunle du puutu du Ordem do Diu.
Sobre u mcsu, reduções flnuis dos Projetos de Resolução n•s I,
12 e 27, de 1976, uprovudos nu Ordem do Din du presente sessão e
que, nos lermos do pnri1grnfo único do nrt. 355 do Regimento lnler-

no, se niio houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1•-Secrclú·
rio, (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N•l66, DE 1976
Comlssilo de Redaçilo
Redaçilo Onal do Projeto de Resoluçilo n•l, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• I, de 1976, que dispõe sobre a constituição c estruturação do
Grupo Atividades de Apoio Legislativo c respectivas categorias funcionais do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências.
Sala das Comissões, em 7 de abril de 1976.- Danton Joblm,
Presidente - Orestes Quércla, Relator- Renato Franco - Mendes
Canale.
ANEXO AO PARECER N•l66, DE 1976
Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n• I, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, c cu,---Presidente, nos termos do art. 52, inciso 30 do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Dispõe sobre a constituição e estruturaçio do Grupo Ativldodes de Apolo Legislativo e respectivas categorias funcionais
do Quadro Permanente do Senado Federal, e di outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. I• O Quadro de Pessoal- Parte Permanente- cargos
efetivos -Grupo Atividades de Apoio Legislativo - Código SFAL-010, que integra a Resolução n• 18, de 1973, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
Nível S. Agente de Segurança Legislativa "O"- SF- AL015,5.
Parágrafo único. Em conseqUência do disposto neste artigo,
ficam extintas, no que se refere aos cargos de Agente de Segurança
Legislativa, as referências:
4-"C"-SF -AL-015.4
3-"8"-SF-AL-015.3
2-"A"-SF-AL-015.2.
· Art. 2• O item 111 do art. 9• da Resolução n• 18, de 1973, passa
a vigorar com a seguinte redução:
·
"III -para a investidura no cargo de Agente de Segurança Legislativa, exigir-se-ti diploma de curso superior pertinente."
Art. 3• O provimento do cargo de Agente de Segurança Legislativa far-se-á mediante concurso público de títulos e provas.
Art. 4• Serão extintos, quando vagarem, os cargos de Agente
de Segurança Legislativa, originariamente providos por Motoristas.
Art. 5• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados o parágrafo único do artigo 9• da Resolução n• 18,
de 1973, c demais disposições em contrário.
PARECER N•l67, DE 1976
Comlssiio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 12, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissilo apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 12, de 1976, que autoriza u Prefeitura Municipal de Santa
Ernestinn (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).
Sulu das Comissões, em 7 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quércla, Relator- Renato Franco- Mendes
Canale.

-200ANEXO AO PARECER N• 167, DE 1976
Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n• 12, de 1976,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

DE 1976

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Ernestlna,
Estado de Sio Paulo, a realizar operaçio decrédlto no ..lorde
CrS 1.000.000,00 (um mllhio de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Santa Erncstina, Estado de
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros
fixados pelos itens I, II e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975,
do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de
crédito no valor de CrS 1,000.000,00 (um milhão de cruzeiros), com a
Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., destinada a financiar obras de pavimentação asfãltica a serem executadas em vias
públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.
PARECER N•168, DE 1976
Comissão de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 27, de 1976,

Siio lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 97, DE 1976
Nos termos do nrt. 356, do Regimento Interno, requeiro

dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução r.nal do Projeto pe Resolução n•l, de 1976.
Sala das Sessões, em7 de abril de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 98, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redaçilo
final do Projeto de Resolução n• 12, de 1976.
'
Sala das Sessões, em 7 de abril de 1976.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 99, DE 1976
Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da
redução final do Projeto de Resolução n• 27, de 1976.
Sala das Sessões, em 7 de abril de 1976.- Ruy Santos.

Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redação final do ~r.ojcto de Resolução
n• 27, de 1976, que autoriza o Governo do l;st~do de Minas Gerais a
alienar à empresa Ferragens Antônio Falei S.A., ãrca de 11.000 ha
(onze mil hectares), de terras públicas.
Sala das Comissões, em 7 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Renato Franco, Relator- Orestes Quércla- Mendes
Canale.
ANEXO AO PARECER N• 168, DE 1976
Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n• 27, de1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
171, parágrafo único da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

O SR. PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto)- As reduções r.nais
lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr. !•-Secretário.

DE 1976

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a alienar à
empresa Ferragens Antônio Falei S.A., área de 11.000 ha (onze
mil hectares), de terras públicas.
O Senado Federal resolve:
Art. I• f; o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a
alienar à empresa Ferragens Antônio Falei S.A., com sede em Belo
Horizonte, naquele Estado, ao preço mínimo de CrS 30,00 {trinta
cruzeiros) o hectare, uma área de terras devolutas, de propriedade do
Estado de Minas Gerais, de até: 11.000 ha {onze mil hectares),
situad.a no Município de Botumirim, naquele Estado, destinada à implantação do projeto de renorestamento.
Art, 2• A operação de alicnuçi\o a que se refere o artigo
anterior obedecerá às condições, limites, áreas, medidas c demarcações u serem estabelecidas pelos órgilos técnicos do Governo do
Estudo de Mi nus Gerais, respeitados os direitos de terceiros e o in·
tercsse público, porventura manifesto, sobre a área, e, ainda, us disposições contidas nus Leis Estaduais n•s 6,637, de 2 de outubro de
1975,6.177, de 14 de novembro de 1973 c 4.278, de 21 de novembro
de 1966.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor nu data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto)- De acordo com a
deliberação do Plenário,, passa-se à imediata apreciação das reduções
finais dos Projetas de Resolução n•s I, 12 e 27, de 1976, anteriormente lidas.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• I, de
1976.
Se nenhum dos Srs. Senadores acscjar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados,
(Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai a promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n• 12, de 1976. ·
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados,
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgaçi\o,
O SR. I'RESII)ENTE (Mugulhàes Pinto) - Passa-se, nesta
oportunidade, à apreciação du redução r.nul do Projeto de Resolução n• 27, de 1976, anteriormente lida.
Em discussão n redução finul. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-ln, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que u uprovum permaneçam sentados.
(Puusu.)
Aprovada.
A matl:riu vai à promulgação.

lj

-201O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nuda mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessilo, designando pura a
ordinúriu de umunhà, u seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 56, de \976, do
Sr. Senador Lourivu\ Baptista c outros Srs. Senadores, solicitando a
trnnscriçilo, nos Anais do Senado Federal, da Mensagem do
Brigadeiro Eduardo Gomes, lida nu solenidade de inauguração do
Aeroporto lntcrnucionui"Eduurdo Gomes", em Manuus, no dia 26
de março de 1976.

-zVotação, cm turno único, do Requerimento n• 58, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, prorcrido no dia 25 de março de 1976, na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, c publicado no jornal
O Globo, em 26 de março de 1976.

-3Votação, em turno único, do Requerimento no 71, de 1976, do
Sr. Senador Renato Franco, solicitando tenham trumitução em
conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 124, de 1975, do
Sr. Senador Leite Chaves, que acrescenta parágruro único ao
art. 60, do Decreto-lei n• 167, de 14 de revereiro de 1967, pura retirar ao endosso dado à nota promisória rural o curáter cumbiário,
reduzindo-o a simples cessão civil sem deito regressivo contra o
endossante, c 144, de 1975, do Sr. Senudor Vusconcelos Torres, que
dispõe sobre privilégio de crédito do produtor rurul nu rulência e
concordutu, c dú outras providi:ncias,

I
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-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara
n• 117, de 1975 (n' 1.641-A, de 1975, nu Cnsu de origem), que cria
cargos, cm comissão, de Assessor Legislativo, na Assessoria
Legislativa da Câmara dos Deputudos, c determiná outras
providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 88 c 89, de 1976, dus
Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Serviço Público Civil.

-5Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 6, de
1976 (uprcsentudo pela Comissão de Constituição e Justiça como
conclusão de seu Parecer n• 30, de 1976), que suspende a execução
dos artigos 13 do Decreto-lei Complementar n• 3, de 1969, e n• 17 do
Decreto-lei n• 317, de 1970, do Estado do Rio de Janeiro,' extinto
Estado da Guanubura, declarados inco.nstitucionais por decisão do
Supremo Tribunal Federal de 29 de outubro de 1975.

-6Discussão, em primeiro turno (upreciuçiio preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n• 183, de \975, do Sr. Senador Alexandre Costa,
que dú o nome de Presidente Médici uo trecho Rio-Santos du BR1OI, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 94, de 1976, da Comissiio:
-de Constituição e Justiça, pelu injuridicidade, com voto vencido do Sr. Senador Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está encerrada a
scssrao.

(Levanta-se a sessão às 18 hqras e 50 minutos.)·
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Sessão da 2~ Sessão Legislativa das~ Legislatura,
em 8 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adnlberto Sena - Evnndro Cnrrcirn - Cnttete Pinheiro Renato Frnnco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque José Sarney- Fausto Castelo-Bronco - Helvídio Nunes - Petrônio Portclla - Mauro Benevidcs- Wilson Gonçalves- Agenor
Mnria- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra-" Luiz
Cuvulcantc - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viunu Ruy Santos- Eurico Rezende- Amarai Peixoto- Roberto Suturnino - Nelson Carneiro - ltnmar Franco - Magalhães Pinto Franco Montoro - Orestes Quércia - Leite Chaves - Maltes
Leão- Evelúsio Vieira- Lcnoir Vargas- Dnniel Krieger- Tarso Dutru.
O SR. I'RESIDF.NTF. (Mngalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores, Havendo número
regimental declnro aberta a sessão.
O tempo destinndo aos oradores do Expediente da presente
sessão, face it aprovação, pelo Plenário, de requerimento do Sr.
Senador Heitor Dias e outros Srs. Senadores, serlt destinados a co-·
memornr o centenúrio de nnscimento do Cardeal Dom Augusto
Ãlvaro da Silva.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias, que falnrá em
nome da Aliançn Renovndorn Nacionnl.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Em nome da Maioria.
Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente,Srs. Scnndores:
Sob o calor da evocação, que é o passado trazido ao presente, e
sob a emoção da saudade, que "é a presença dos ausentes", a Bahiu,
por todo o seu povo, nus naves das igrejas, na religiosidade dos lares
cirstüo~. nas salas das cscolus, nus tribunas dos Legislativos, de que
cstu Cusu é a representação muior, comemora o transcurso do pri·
moiro centenário de nt.scimento de Dom Augusto Ãlvaro du Silva,
que, durante mais de quarenta unos, foi o chefe da nrquidiocese do
Estudo, titulou que veio juntar-se mais outro, o de ser o seu primeiro
Cardeal, o segundo do Brnsil. Como bem argumenta o admirável
esoritor e conoeituudo historiador Pedro Culmon, "nu ordem histórica, ottcndida u "primuziu'', deveria ter sido o primeiro ... Não
importa, porém, n ordem du honraria. O que se há de exultar é o
pr~.:ito

UI! justiça u qut:m se fez padre para ser succrdott:, eu quem se
tornou sucerdote pura ser missionúrio, isto é, cumprir u nobre missão
qut.:, scv.un<.lo ns suas próprios ruduvrus, haveria de ser, c foi, >~a de

conquistur muis ulmus puru Deus c mais Deus pura o Brasil",
Nasoido em Rcdfe a 8 de abril de 1876, de família modesta e
ricdusu, cm que o culto du virtude c o umor de Deus sào forçus de
vc1H.:cr os reveses e os sncrificios, Dom Augusto utcndcu uo

chnm<tmento de Deus e ingressou no Seminário de Olinda, onde, por·
tanto, inicou n suu caminhada sacerdotal.
O Sr. l'aulo Guerra (ARENA aparte'?

PE) -

Permite V. Ex• um

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Ouço, com muita
honra, o upnrtc de V. Ex•
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - A homenagem oportuno que V. Ex• presta, cm nome da Bahia, onde Dom Augusto
Ãlvaro da Silva pontificou durante. quase meio século, i: das mais
justos, no transcurso do centenário do seu nascimento, Como pernnmbucano, cu, que conheci de perto a figura admirável de homem,
de sacerdote e de Príncipe da Igreja, que foi Dom Augusto Ãlvaro da
Silvo desde o inicio de seu apostolado, como Bispo na pequena
cidnde de Floresta, nus margens do São Francisco, quero trazer,
nesta oportunidade, a pnluvra c os npluusos do meu Estado à
inicintiva de V. Ex•
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço o aparte
de V. Ex• e ine cumpre dizer que estu homenugcm não i: apenas
minha- é da Casa, que destinou, com muita honro para a Bahia, o
Expediente desta sessão para comemoração tão importante.
Continuo, Sr. Presidente: Padre, foi a primeira vitória, Bispo, a
segunda ascensão, Arcebispo, outro prêmio, Cardeal, uma honraria
a mais, porque a última roi n sua integmção total nu sociedade
baiana, em que a estima respeitosa e sincera marcavu o prazer do
convívio, que não Se interrompeu com a sua morte. transmudou-sc
apenas porque pnssou a viver nu saudade de toda a Bahia, esta
snudade que nos fnz afirmar, como no verso do poeta: Crêmo-lo vivo, c morto o pranteamos.
D. Augusto foi sempre um exemplo permnncnte de fi:, que ele
evidenciava na firmeza do seu carúter. Expirou depois de uma longa
vidn de trabalho e de apostolado, e só tombou morto. Resistiu n
todos os vendavais, como o jequitibá fincado nu floresta. Niio
morreu aos poucos, sucumbiu de uma vez, fulminado pelo rnio da
morte.
Quem assim viveu e assim morreu não poderia deixar deter. como.
teve, murcudua sua imagem nu lembrança de seus fiéis e cultuada o
seu nome nu memória do seu povo, que, nüo apenus o relembro, mus
o homenageio com a prece etcrnecidu ou com a palavra desvanecedorn. Embora o diu de hoje seja, pelas razões já declaradas, o inspirudor dcstu sessão comcmorutivu, nào i:, cm verdade. umu dutu
que se celebra. I! umu vida que se exulta. O que u Bnhiu, por todus us
suus clusscs, rcvcrcnciu c consugra é u nguru, inconfundível pelo
vulor, c rcspeitudu pelos virtudes, do seu saudoso Cardeal da Silva
que, por tantos e tontos unos, foi o dedicado pustor do seu grundc
rebanho.

O Sr. Ruy San los (ARENA aparte?

BA} -

.
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Permhc V. Ex• um

O SR. HEITOR DIAS (ARF.NA- BA}- Com muita honra.
O Sr. Ruy Sanlos (ARENA- BA}- Conheci Dom Augusto
quando Bispo da Burra, de que minha cidade fazia parte, como fre·
guesia desse Bispado. Lembro-me da sua conduta, do seu uposrolado, da sua vida de sacerdote, do seu cuidado em que a devoção
de Bom Jesus da Lapa se rornusse um ato de fé, c não um ato de
exploração. E ele teria, quando Arcebispo da Bahia, a mesma
conduta, Disse ele, cerra feita: "O meu ideal é viver para ser padre, e
não sor padre para viver", Depois, Dom Augusto. veio para a Bahia.
Aí, já na minha fase de vida adu\ru, privei, mais de perto, com o
eminente prelado. FreqUentei o seu palácio, visitei-o em muitas oporlunidadcs, e em outras tantas fui ouvi-lo, Era um santo varão - e
não vou dizer um santo padre - e o que mais despertava a minha
simpatia por ele era a sua formação inle\ectual. órimo escrilor, um
manejador da língua primoroso, um bom poeta, o que fez com que
Pedro Calmon. cm mais de uma ocasiílo, insistisse para que se candidatasse á Academia de terras, depois da morte de Dom Aquino.
Bispo de Mato Grosso. Eu tenho aqui, e me permita V. Ex• que
deixe no seu discurso, estes versos de Dom Augusto:
••Vede como a scaru umadurt:ce i1-toa ...
E não há quem recolha a messo farra c boa
Dos campos, Senhor?
Ao dono faltarão magníncos salários
Com que possa pagar. de sobra aos operários
De tão santo sabor?
Vede como a seara amadurece imensa,
Recurva rica c loura, á grande lu~ inlensa
Do dadivoso outono ...
E ninguém vem pedir-me:- O! leva-me ao rriga\,
Conduze-me à seara ubérrima, da qual
Só tu, Senhor i:s dono".
Dom Augusto meroce a homenagem. não só da Casa. mas de
rodo o Brasil. Ele foi uma figura exemplar de sacerdote e de homem.
Sl!rviu a sua igreja, como poucos scrvirum na Bahia, tulvcz tenhu
sido -c com isso não estou diminuindo os demais - o mais perfeito pastor que nós tivemos nu nossu udmirúvelterru.
O SR. HEITOR lliAS (t\RENA- BA)- Agrudeço o upurtc
de V. Ex•, não só pelo pernl que truçu do ilustro c rcverenciudo Curdeu\, mus, tumbí:m, porque se tratu. muito mais do que um simples
depoimento, de um testemunho importanrissimo.
Prossigo: u Históriu nUo projeta os homens pelo seu nuscimento.
ou pel;.1 duruci1o da suaS vidas. O I.JU..: a História assinalu, menos
pura n:cordaciio dll que para eXemplos. si1o os feitos u qut: os homt:ns
se /i~um pela inte/igéncia, paru o estimulo da cu/turu: pela bravura.
pelo ensinamento do heroismo: pela honra. P'"" o culto du di~nidu
dc: pdo putriotismo, pura o devotamento t1 Pútriu: pelas virtudes.
puru o amor do bem c purilic;.~~ilo d;.~ ;.~lma.

ri
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Os homens só se tornum dignos de aplausos pelas suas uçõcs,
que nilo signilicam, uJ1enas, corJ'lO cm lllovimcnto, mas, ulmu cm utiviUudc. Fulc por minr o insu('lertívcl Antõnio Viciru, que lixou, nu
doqUêncin de su~1s palavras. o lJUC apenas esbocei nu pobre1.u d~1 mi·
nha imu~inuçUo:
·•os unos c os dius do mundo, t'ú·los o curso do sol: os
unos c os dias do reino. fat.em-nos as açôes dos príncipes. O

sol pode fazer os dius longos: dius grundes. so os f:11em c
f'lodcm fazer as acôcs. E mais :lindu: "uma ~.;oisa ~o snldo!tlnc
outra coisu é o que pelc:ju: um cois01 ê o govcrn:ldllr, c outrO\
coisu ~o qu..: governa: uma coisa~ o prc~mdor. c outn1 eois01 é
o que prega. As uçõcs. :1 vidó!, os exemplos, us ohrus !->~n "'que
constrói o mundo."
Direi então: o rei n~o é u corou: o govern:mtc niio ~o poder: o
Pupu não é u tiura: o Cardeal nUa ~ a púrpura: o Bispo nial, é o
b{aculo: o sacerdote nUo é a sotainu.

Clida um deles vale. verdlidcirumentc, pe\u justiçu yuo di.,trihu:J:
pelo bem comum que defcndu: pclu santidade que o envo\vu: pelo
apostoludo que empreenda. c pela catequese cm que se empenhe.
E foi ness:1 linha de aciio, que se desenvolveu :1
Augusto Álvaro du Silva.

vid:~

de f)orn

O Sr. llcnri<IUC de l.u Rm1uc (ARENA - MA)- V. b• me
permite um aparte'!
O SR. IIEITOil DIAS (ARENA - Bt\)- Com muiw hnnrll
nobre Senador.
O Sr. Hcnri<1uc de Lu llnquc (ARENA- MA)- EstudU\:1. nobre Senador Heitor Dius. no Colégio Antônio Yicirn. cm S:1\vadllr.
cducandário de tantas evocações scntimcntuis. run1 muitos. I.JWtndo
conheci o Curdea\ da Silva. De Dom Augusto. guurdo-lhe n rcrlil
fisico c moral. Altaneiro. austero c decidido. o seu con~.·dtu d~: virtuo·
so chcgavu uté nós, os bem mais jovens de cnti1o. No momcntn cm
que V. E:'l.' prcstu à sua mcmôriu. as dcvid:.1s homcn:.1gcns. pcCl'·lhc
pcrmissiio pun1 delas participar com u muillr re;:spcito c o.1prc~;tl,
O SR. IIEITOR DIAS (t\RENA- BA)- A~rudcço o 11purte
de V, Ex•. t5o tllCado dt:st;.L scnsibi\idudc de quem se !->Ctlliu toL'~tdn
pdu forte pcrsonulid11de do granue Cardeul.
Repito. U foi nessa linha d!.! uci10 que se dcscnvoi\'CU
Âlvuro du Silva.

:1

vid;t dt.'

1), Au~usto

E é dclu que ~.:uidmnos neste instante, ni1o só por4Ut.' i: a data 1.h1
seu nnsdmcnto que cvoeanws. mas wmbém porque '' sLti.t c\ist~·n~.:iu
nito sucumbiu, nflo se tlt!sfcz. nilo se otc:1bou n;t solidr,o da ~~.·nultur:.t.
llHIS, cm vcrdudc. p:~ssnu f'J:Jfll :1 imortnlidndc. ~1 que \':dt.• dit~o·r. lJLII.'
ele :linda vive porque a imortalidade, t:ll\Till h~o•m dÍ!oo\\! o }!l':lltd~:
Díderot, ··~ unut cs)"'~cic de vida 4uc nós ;td4uirimos "" mcn1úria
dos homens"./\ suu pcsson foi scmpr,.; um p~111tn cnnvcq!cn:~: de nu~
so arrcÇll, :1 SUtl pt:rSll11tllidudc Í: lJlle fllÍ S!!lllpr~: a for~,:a c;tt~!l\!ooi\·
dora de nossa admir:u;iio, de nosso rcspdto c de nos:-.n <.lfctll,
Como bem assinuk,u, ontem. o ilustre Scnndllr Luit Vianil Fi·
lho. cm tmcos sc:guros dn pc:rl11 do saudl,SO C':lrdcill. "[)lll11 :\u,l!u!ooto
ti.ti. sobrcwdu, duruntc a su;.t trajctóriu de bispo, um hnmcm ft~rtc.
Um homem q·uc tinha :1 conscil!m:i;.1 de que realiz:tva uma llhr;l ~111c
cstav:1 Vlllt:lda para uma misstu1 de car:'ltcr divinl1". E rc!oo!o>Uitandn <I
sua nm;iJ\, de u'utoridudc: .. ()lllll ,.\lrp.usto. :ws 90 atws. t.:n11M'T\':Iva 11
tnt.:Sillll r.=spiritu. 11 mcsnu1 cncrgiu. ntu1 mJmitindtl I.] UI! ning.u~m. mm.
ningut!m, emtodu 11 cxtcnsilll da 'puluvr:.1, pudt:sse ler lJU.tlqucr il'tcr~
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O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um upar· .
te'/ (Assentimento do orador.) Dom Augusto - conseqUência du
sua formaçilo e do seu espirita de sacerdote - teve que enfrentar
dias desagradáveis nu nossa terra. Nilo vou evocar todos eles. Quero
apenas deixar com V. Ex• que, quando S. Ex• Rcvm• chegou n
Salvador, em pouco tempo, não se conformava com o cspctáculo pu·
guo - vamos assim dizer - das festas do Senhor do Bonr.m. E,
c:ntão, Dom Augusto foi o primeiro a interferir pura que, dentro du
Igreja do Bonfim, niio se realizasse - digamos - uma espécie de
cundomblí:, a que nós estávamos acostumados no.sincretismo religioso c:m que vivemos na Bahia.

· ·~

ram umor: niio é apenas o pedaço de terru em que se nasce. A

Pátria não é somente u religião c o culto que professamos. A
Pátria é, nindu, o Governo que nos dirige, n Constituição que
nos hí1 de reger, u lei u que todos obedecemos."

Foi, pelu dignidudc de sua vida, sempre cm linha reta, em que se
rcO<tc u suu sábia sentença de que "onde falta o cur(oter, base de toda
e qualquer virtude, niio há remêdio que sirva", Foi pela sua dedi·
cação uBahia, u quem chamou de "Ninho de águias e fábrica de vitó·
rius": foi pelo seu acendrado civismo, retraçado nu sua ode ao "Dois
de julho":

"0 Arcanjo bom da Pátria, à aurora deste dia, baixou
O SR. HEITOR I> IAS (ARENA- BA)- Agradeço o aparte
para urruncá-lu à funduleturgiu de três séculos sem fim de tris·
de V, Ex•. &: um depoimento.
te escravidão";
Dizia eu, Sr. Presidente, que S. Ex• Revm• cru compenetrado
dos seus deveres e cioso de suas responsabilidades, e, por isso mesFoi, pelo seu devotamento à Cultura, que se consubstanciou,
mo, sabia que a autoridade que transige, desgasta-se, e acaba por ver comprovadamentc, nu criaçiio da Universidade Católica da Buhia;
trocado o respeito que, lhe í: devido por uma intimidade que u foi, por tudo isso, que a Buhiu que o viu sofrer e o viu perdoar, e se
uniu pura comemorar-lhe o primeiro século de nascimento, exaltar·
compromete.
Isso, porí:m, niio impediu u S. Ex• Revm• de ser generoso e lhe os feitos e reverenciar-lhe u memória. Foi ele mesmo porí:m quem
humilde, sabendo e sentindo que, pura u defesa das prerrogativas du construiu o templo de sua glorificuçiio, com as pedras do seu aposto·
lado cu argamassa do seu sacrifício.
autoridade, nUa se precisa ser autoritário mas, compreensivo.
A nós, que ornamentamos esse templo durante u fecunda pere·
Assim, capuz de ter sempre um sorriso pura as expansões de ale· grinuciio do grande sucerdote, com as luminárias de nossa fi:, as nogria, nunca deixava unorar-lhe aos lábios o riso dos formalismos res de nosso respeito e a constância de nossa admiração; cabe, agora
insinccros.
sobre u sua sepultura, duas vezes sagrada, porque "a barca do
Faltando-me "engenho c arte" para lhe traçar à justa, o perfil, sidí:reo porto" c por que encravada, em um espaço da sagrada nave
irei valer-me dele mesmo, socorrendo-me de suas próprias palavras, da velha Catedral da Buhiu, deixar cair mais um punhado de llores,
nus quais sobeja a autoridade do Pastor vigilante, a eloqUência do norcs de nossa :mudude. e curvar-nos, respeitosamente, num gesto
orador consagrado e a inspiruçiio do poeta fecundo. De nenhum ma- humilde de justa reverência. &: o sentido real destas minhas palavras.
terial, portanto, poderia melhor servir-me pura satisfazer o meu (Mui to bem! Palmas, O orador é cumprimentado.)
intento, niio só porque niio vos enfastiarei com o dissabor, de minha
O SR. PRESIDENTE (Magulhães Pinto)- Concedo u palavra
linguagem mas tumbí:m niio vos decepcionarei com u desvuliu de mi·
ao
nobre
Senador Mauro Benevides, que falará em nome do Movi·
nhu dissertação.
menta
Democrático
Brasileiro.
Não í: sem razão e sem propósito que me valho do oportuno
O
SR.
MAURO
BENEVIDES (MDB - CE. Em nome da
artificio, que, se nudu tem de original, muito encerra de sensatez.
Socorro-me assim, uma vez mais, de Vieira que bem sabia esculpir, Minoria, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
no mármore da palavra, os prodigios de sua imuginuçiio: "0 melhor Sem1dores:
Ao dedicar u Hora do Expediente da presente sessão à figura
retrato de cada um í: aquilo que ele escreve, O corpo retrutu-se com o
inolvidável de Dom Augusto Álvaro da Silva, deseja o Senado
pincol e a alma com u pena".
Rememorando, então, as suas pregações, sentimos que Dom Federal, a requerimento da representaçiio parlamentar do Estudo du
Buhiu, render o preito de sua grande admiração a um vulto expon·
Augusto cru, a um só tempo, um servo de Deus, e um servidor de sua
nenciul
da Igreja Católica, cujo centenário de nascimento hoje deOui,
gente. Sacerdote, era um soldado nu defesa da sua Igreja, Cidadiio,
c:ra um sacerdote u serviço de sua Pátria. Ei-lo aqui no vigor de sua em meio a significativas demonstrações de reconhecimento e de gruti·
c:loqUência c na expunsiio do seu civismo falando, nos idos de 1922, à duo do povo brasileiro.
Emboru nascido no Recife, aluno dos mais distinguidos do
mocidade de nossa terra:
vetusto Seminário de Olindu, com o exercício do vicariado em
"Dizei ao vosso Pais, à América, ao Mundo, que vos puróquias pernambucanas, e alçado us culminâncias do Episcopado,
ides apercebendo de que vossos cutequistas, ao calor suavís- em li de maio de 1911, para ter jurisdição nu então recém-criada
simo da fí:, vos vão formando no peito o coração, com o mcs· Diocese de Floresta, em seu torrilo natal, foi justamente u Bahiu que
mo formulo que Deus deu ao Brasil",
' ele se vinculou mais urraigudamentc, levando a efeito ali uma obra
Convicto de que o homem só tem um senhor que í: Deus, e que a de evangelização das mais fecundas e bcnfazejas.
liberdudc í: o maior dom divino, deixo sair-lhe dos lábios estas pu·
Ao iniciar·~• no desempenho do munus sacerdotal, o jovem Pu·
luvrus Jupidures, por ocusiào dus comemoruções du ussinaturu du Lei drc Augusto Alvaro du Silva revelava as suus extraordinárias
Áurea:
virtudes paru o árduo pastoreio de almas, sendo-lhe, desde logo, vati·
.. Com efeito, o brasileiro não queriu ver, nu sua terra, o untro cinudo um profícuo apostolado, no curso do qual us promoções de
das senzalas, Mus í: muito mais triste e detestável u escravidão dos nuturczu espiritual somar-se-iam ils de cunho social, voltadas para o
que se vendem por querer, do que u dos que suo vendidos sem von· bem·estur dos r.í:is, .
tudu."
Se í: certo que u organização de cntidudes religiosas e o correio
Ccrlo, nu sua missão evungelizudoru, de que o Puls se constitui
l'uncionumcnto dns mcsmus conccntruvnm n suu utençilo espcciul,
do seu Território, c a Nuçilo se forma, acima de tudo, de um conjun·
nua deve ser esquecido o empenho do notúv~l Prelado no sentido de
to de fatores espirituais, o saudoso Antrstite, que sempre desejou o
asscgunor alfabcti~uçilo aos udultos c propiciar u coletividude u que
Brasil nu consciênciu dos brasileiros e Deus no coruçi\o do Brasil,.
serviu um instrumento de comunicaçilo de mussu, capuz de ser portu·
assim der.niu u Pútria, numa linguagem, por igual de orador c pa· voz autêntico dos postuludos cristuos.
triotu- c que cu diria, rivaliza com a de Rui, em p(ogina semelhante:
Tunto em Pernambuco, como nu Buhia, Dom Augusto Álvuro
"A P(otriu não í: somente u fumlliu que se vui formando:
o lur, o carinho dos que se umum, u õdelidudc dos que se ju-

du Silvu duvu provus exuberantes du suu condiçilo de homem de
pcnsumcnto, nrrostundo com ingentes sucrillcios puru muntcr cm
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sua mensagem de religiosidade ao Povo de Deus.
Bispo de Floresta, em Pernambuco, a partir de 1911, e de Burra
do Rio Grande, nu Buhia, em 1915, o homenageado de hoje viu-se
guindado à condição de Arcebispo da Sede Primacial do Brasil, após
o fulccimento, em 1924, de D. Jerónimo Tomé da Silva,
De posse da Bula Papal, que, através da Nunciatura, lhe enviara
u Santa Sé, no Pontificado de Pio XI, Dom Augusto investiu-se no
Arcebispado de Salvador, cercado das esperanças do clero, do
laica to e de toda a opinião pública baiana.
Ao ocupar, pela primeira vez, o púlpito da Catedrui-Busllicu de
Salvador- e sob visível emoção - o novo Arcebispo, referindo-se
aos diocesanos e, particularmente, aos padres, considerava-os .. a sua
corou e glória".
Vislumbrando, já àquela época, as dificuldades com que se dc·
frontaria a Igreja dc hoje pura cstimalar as vocações sacerdotais,
Dom Augusto promoveu, com esse objetivo, sucessivos Congressos,
de âmbito estadual e nacional, iniciados em 1926, com ampla
repercussão, servindo de magnifico exemplo para outros países cutó·
licos.
E o memorável Congresso Eucarístico Nacional de 1933 - o
primeiro a realizar-se em nossa Pátria- contou com a sua dinâmica
e lúcida direção, transformando-se num portentoso testemunho de fé
e cristandade.
A sua eleição pura o Curdinulato, ocorrida em 1952, quando rei·
nunte Pio XII, foi saudada com demonstrações incontidas de júbilo,
partidas: notudumente, da família baiana, que se sentiu orgulhosa e
feliz diante daquela sábia e inspirada escolha do Vaticano.
Em Roma, no ano seguinte, recebeu o chapéu cardlnaliclo, sem
que isso ufetusse a imensurável simplicidade que era traço marcante
de sua personalidade.
O Sr. Ruy Suntos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Com imcnso
prnzor, nobre Senador Ruy Santos,
O Sr. Ruy Suntos (ARENA- BA)- A simplicidade ·ru, real·
mente, um troço permanente cm Dom Augusto Álvaro da Silva. Até:
a sua fula macia, aconchegante, de conselho, nela ele revelava o
apóstolo que era. Mas, como todo bom apóstolo, também às vezes,
nu hora de fazer valer os princípios do sua Igreja, que tambí:m é a mi·
nhu, ele subiu se transformar e ser enérgico.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, nobre Senador Ruy Santos, que privou da amizade
pessoal de Dom Augusto Álvaro da Silva e, por este motivo, com
absoluta autoridade, pôde aferir, de perto, as extraordinárias quali·
dadcs que ornavam a figura inconfundível do saudoso untítiste.
No uno de !96l,jú em idade provccta, mas evidenciando ainda
excepcional energia lisica, o Cardeal da Silva festejou as suas Bodas
de Ouro episcopais, em meio a comemorações tocantes, que fizeram
anorur toda a sua sensibilidade de Pastor.
A Assembléia Legislativa da Bahiu engulunou-se pura receber
S. Em• e conferir-lhe o titulo de "Cidadão Emérito"; o Governo
Estadual propiciou-lhe honraria semelhante; e o Poder Executivo da
UniUo deliberou agracií•-lo com a "Ordem Nacional do Mérito".
Era, sem dúvidu. u consugruçiio uos seus utributos e aos inesti·
nu'tveis serviços que presturu à comunidude brasileira.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Com imenso
pmzcr, nobre Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Lamento interromper o·
discurso de V. Ex•, que cstd produzindo uma peça mamvilhosa ...
V,

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE) - Bondade de
Ex•

O Sr, Ruy Carneiro (MDB- PB)- Conheci o nosso homena·
geado, D. Augusto Álvaro da Silva, Primaz do Brasil e Arcebispo da
Bahiu cm 1930,
Integrando as Forças revolucionárias que vinham da Paraíba como ajudante de ordens do então tenente Juracy Magalhães, hoje General, que comandava a Brigada revolucionária do litoral, fomos
hospedados por Dom Augusto Álvaro da Silva, numa demonstração
do seu belo espírito de Chefe da Igreja e grande patriota.
Por ele paternalmente recebidos os chefes revolucionários no Palácio do Arcebispado, no Campo Grande, em Salvador, tivemos
oportunidade de sentir a grandeza do seu coração.
Passado o movimento vitorioso, continuei a cultivar aquela
amizade, para mim um jovem na época, muito honrosa e que muito
me desvanecia,
Assim, servindo como assessor do saudoso e Eminente baiano
Doutor João Marques dos Reis, ex-Ministro da Viação e Obras Pú·
blicus e Presidente do Banco do Brasil, nas oportunidades em que o
acompanhei à simpática Bahia, jamais deixei de visitar Dom
Augusto, que sempre me recebeu de maneira comovedora, cheia de
atenção c Carinho.
Por isso, me associo às manifestações de V. Ex• e felicito o
brilhante representante do Ceará, Senador Mauro Bencvides, pela
justa c admirável oração que profere em nome do MDB, homena·
geando a figura humana e eminente do Dom Augusto Álvaro da Sil·
vu, de saudmm memória.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Ruy Carneiro, os dados apresentados por V. Ex• neste instante,
mais robustecem a nossa convicção de que Dom Augusto Álvaro da
Silva, além de haver sido um pastor zeloso pelo seu rebanho, foi tam·
bém um grande patriota disposto a se integrar nas grandes causas na·
cio nu is.
Muito grato a V. Ex•.
Nos seus derradeiros anos de vida, contou, na gestão dos n~gó·
cios arquidiocesunos, com o concurso valioso de D. Eugénio Salles,
hoje Cardeal do Rio de Janeiro, nomeado administrador apostólico
de Salvador.
O desaparecimento, em agosto de 1968, do Cardeal da Silva,
que contava 92 anos, compungiu a alma nacional, fazendo com que
milhares de pessoas, diante de seu ataúde, se postassem, genunexas e
contritas, pura prantear "a partida de um santo em busca da Eter·
nidade".
O Sr. Benjamim Farah (MDB -

RJ) - Permite V. Ex• um

uparte'~

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer,
nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Também não quisera
interromper o seu magnifico discurso, no instante em que presta essa
justa homenagem ao Cardeal da Silva, discurso, aliás, cheio de
beleza literária c de beleza cristã. Dou este aparte e o faço gostosamente, porque V. Ex• não só transmite a esta Casa e ao Brasil esse
sentimento cristão da alma cearense, mas expressa, também a vocaçilo cristã da nossa Bancada. E uma Bancada que acredita em Deus,
acredita no Brasil, neste Brasil pelo qual damos o melhor dos nossos
esforços. Pedimos a Deus que nos dé sempre energia para que possa·
mos servir às instituições, ao nosso povo e à nossa Pátria. Meu nobre
colega, quero cumprimentá-lo e me congratular com V, Ex• em
nome do Movimento de Liderança Cristã que tem neste nobre e
digno representante do Ceurd um dos maiores expoentes. Parabéns a
V. Ex• c a nossa solidariedade irrestritu.
O SR, MAURO BEN<:VIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah, que truz ao meu discurso,
neste seu aparte, a solidariedade do Grupo de Liderança Cristã do
Congresso, que V. Ex• preside com aprumo c segurança iniguulúveis.
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Bahiu, registrava a morte do Cardeal Augusto Álvaro da Sílvu, como
"a de um homem que deixara uma imensa herança de bons serviços".
Presente aos funerais do grande Arcebispo Primaz do Brasil, o
Núncio, Dom Sebustiuo Baggio, falando cm nome de Paulo Vi,
destacou:
"Em instante nenhum ele deixou de ser liel à sua
vocação. Não perde somente a Bahia um Cardeal: perde o
Mundo um exemplo de fi: e devotamcntq à Religião," ..
E concluiu o seu sermão, citando São João:
"Ele derramou gota a gota a sua vida."
Como amigo pessoal de S. Ex• o Senador Luiz Viana afirmava,
neste plenário, antecipando-se à homenagem de hoje, que o Cardeal
era poeta, com vários trabalhos divulgados.
Numerosos sonetos de sua autoria, publicados esparsumente,
sob pseudónimo, foram coligidos e passaram u constituir a coletáneu
"Cânticos de Fi:",
Coube ao Monsenhor Heitor Araujo, dedicado colaborador de
Dom Augusto, reunir muitos dos seus sermões e discursos.
Neles se encontram frases lapidares, como a que se segue:
"A glória do herói pertence tambi:m à Nação que o
produziu, ao povo em que nasceu,"
·
No seu Jubileu de Prata, o Cardeal da Silva, num sermüo que
obteve ampla ressonância nos círculos religiosos baianos, fazia questão de agradecer humildemente a Deus todas as mercês com que fora
generosamente prodigalizado.
"Louvores a Ti por este punhado de intelectuais da
Bnhiu, ninho de águias à beira mar suspenso, e que proclamam Teu Poder, Tua Majestade, Teus direitos inalienáveis
ao cí:rebro e ao coração humano."
E nu mesma prí:dica, ressaltou, em passagem comovente, o que
por si fora feito por seus abnegados pais:
··A Ti, meu Deus, devo o meu sacerdócio. o meu episcopudo, tudo que sou, mas as facetas naturais de meu carúter
devo-as tambí:m aos pais que Tu me deste,.."

Alí:m de alto dignutário da Igreja, a que serviu com inigualável
dedicação, legando-nos impressionante exemplo de virtudes excelsas,
Dom Augusto projetou-se tambí:m como escritor de múltiplos pendores culturais.
Por tudo isso, é: que o transcurso de seu centenário teria que se
revestir do justificado realce que foi pretendido por esta Casa, ao
dedicar-lhe o tempo regimental destinado ao Expediente da presente
s~:ssào ordinária.
Sr. Presidente:
A bancada do Movimento Democrático Brasileiro, por meu
intermédio, sentc·se bem em intcgruNic nu progrumaçUo come ..
morativu do centenário de nascimento do Cardeal D. Augusto Ãlv~ro da Silva.
Todos nós, Senudores oposicionistas, estamos certos de que o
saudoso discípulo de Silo Pedro continuará a ser reverenciado, com o
mesmo respeito e a mesma gratidão, pelas gerações porvindourus.
A suu luminosa existí:nciu passou a constituir página gloriosa
dos fastos de nossa história sócio-religiosa.
O MDB Sr. Presidente, tributa, ncstu da tu. ao Eminentíssimo
Cardcul da Silva, merecida homenagem de sinccru udmiiaçuo c profunda sauda~c. (Muito hcm! Palmus. O orudor é cumprimentado,)
O SR, l'RESIDENTE (Magulhães Pinto)- A Presidência, cm
nome da Mesa, tossociu-sc às comemorações do centenário de nascimento do Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, apóstolo abncgudo, u serviço du causu du cristandade.

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Sr. Senador Lourívnl Baptista, nos termos do inciso VI, urt.
16, do Regimento Interno, paru uma comunicação.
O SR. I.OURIVAI. BAPTISTA (ARENA - SE. - Pura
comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assisti a um fato auspicioso que ocorreu hoje em Brasília, um
fato que merece ser assinalado,
Às 10 horas da manhã de hoje, no salão da Reitoria da Universidade de Brasília, com a presença do Vice-Presidente da República,
General Adalberto Pereira.dos Santos, do Presidente do Senado, Senador Magalhães Pinto, do Presidente da Cümuru dos Deputados,
Deputado Cí:lio Borja, do Magnífico Reitor Professor Amadeu
Cury, do Vice-Reitor Professor José Carlos de Almeidu Azevedo, do
General de Exí:rcito Augusto Fragoso, Ministro do Superior
Tribunal Mílitar dos Ministros Rodrigo Alkimin, Xavier de
Albuquerque e Aliomar Baleeiro, do Procurador Geral da
República, Dr. Henrique Fonsêca de Araújo, do Consultor Geral da
República, Dr. Luiz Rafael Mayer, e de Magistrados, Professores c
Juristas, foi instalado o Centro Brasileiro de Pesquisas pura a
Informática Jurídica.
'
Trata .. sc: de umu organização civil, sem fins lucrativos, nem
rcmuncraçào aos Diretores, que se destina, como iniciativa, pionciru
no campo forense, à coleta c suprimento de dados sobre a jurisprudência e a doutrina, o que vale dizer, a estocagcm de milhões de informações em espaço de tempo mínimo, condição moderna sem a qual
não é possível mais o estudo doutrinário, a pesquisa cientíticu, ou
mesmo o trabalho prático de prolissionuís do foro, outrora limitados
pela consulta manual ou artesanal dos fichários inevitavelmente
incompletos, imperfeitos e morosos, isto quando não os índices da:-.
publicações periódicas.
A idói a surgiu há alguns unos, de um grupo de juristas, entre os
quais o Ministro Biluc Pinto, que se dedicou a investigações acerca
da cíherní:tícajuridíca,
Depois de complexos e pacientes estudos, recorrendo-se it experií:ncia estrangeira mal> adequada - a do CREDOC, da Bí:lgica,
essa idi:iu, depois de trabalhada, foi acolhida pelo Professor Amadeu
Cury, Magnífico Reitor da Universidade de Brasília, que a patrocinou por essa Instituição:
Foram aclamados os dirigentes do primeiro período, para Presidente do Conselho Deliberativo o Ministro Oswaldo Trigueiro,
fazendo parte do mesmo Conselho os Ministros Xavier de Albuquerque, Rodrigues Alkimin, Carlos Medeiros da Silva, Victor Nunes
Leal, Professor Henrique Fonseca de Araújo, Dr. Luiz Rafael
Mayer, Ministro Di:cío Miranda, Professor Caio Mário da Silva Pereira, Dr, Alberto Rocha, Dr. Dino de Sanctis Garcia e Professora
Cordí:liu Robalinho Cavalcante. Integram o Conselho Diretor o
Ministro Oluvo Bilac Pinto, o Ministro Aliomar Baleeiro, e os
Professores José: Carlos de Almeida Azevedo, Carlos Alberto
Dunshec de Abranches e José: Francisco Rezck.
A criação do Centro de Pesquisas pura a Informática Jurídica
permitirá dentro em pouco a qualquer advogado do Brasil infor·
mações rápidas, sem as quais dificilmente poderia interpor um r•·
curso extraordinário por divergi:nciujurisprudenciul.
Registrando este fato da maior importância para u vida
intelcctuul do País e, em particular, pura as utividudes forenses, que·
ro congratular-me com os idealizadores do Centro Brasileiro de Pcs·
quisas pura a Informática Jurldica, especialmente com o insigne c
Magnífico Reitor Professor Amadeu Cury, sem o qual essa grande
realização nilo teria sido possível.
Este: J'uto l'iC adiciona a vúrius obra~, muteriuis, moruis c irnclectuais levados a cubo pelo Reitor Amadeu Cury, durante u >Ua fe·
cundu gestão it frente da Universidade de Brasília.
Sr. Pn:sidente, como purte integruntc deste registro, incorporo o
pronunciamento do Ministro Biluc Pinto, que nu ocasião explicou<>
alcance c os objetivos do Centro Brusil.:iro de Pesquisas pura a ln for·
mítticu Jurídica, (Muito bem! Palmas.)

1
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Somente depois de estabelecido esse cronogruma da execução
das diferentes fases de busca do necessário apoio técnico ao empreendimento, foi que procuramos estabelecer contuto com a Universi·
dude de Bruslliu.
Em janeiro deste uno, o grupo idealizador, em companhia do
Sr. Guy L. vun deer Beek, um dos dirigentes da CREDOC, foi rece·
bido pelo Magnifico Reitor Amadeu Cury c pelo Vicc-Reitor Prof.
José Carlos de Almeida Azevedo, c teve oportunidade de expor-lhes
detalhadamente o projeto c de consultá-los sobre a possibilidade de
nssociar a UnB u esse empreendimento.
Revelando excepcional ac~idade nu avaliação da importância
de nossa proposta, a direçào da Universidade a acolheu de imediato
e revelou grande interesse em participar du iniciativa.
A partir desse momento e em encontros repetidos com a Rcito·
ria da UnB, passamos ao exame du estrutura do órgão e da redução
do seu estatuto, do que resultou o documento que vai ser agora
submetida ao exume dos sócios fundadores da entidade, c cujas
curnctcrísticas gerais procuràrei sintetizar.
O JUS!NFORM é uma sociedade civil sem fins lucrativos, c sua
administração será exercida pela Assembléia Geral dos sócios cfcti·
vos, em número limitado; pelo Conselho Deliberativo, que terá doze
membros c pelo Conselho Diretor, de cinco membros, órgão
responsável pela díreção administrativa da instituiçüo. A presidência
dos dois Conselhos será exercida pelo mesmo sócio, pura dar maior
eficiência à gestão da entidade.
Prevê também o estatuto a existência de sócios cooperadores c
ainda de sócios correspondentes, que poderão ser instituições ou
personalidades estrangeiras, especializadas na informática jurídica.
O Centro não pagará rcmuneraçüo c nem distribuirá lucros,

A solenidade que ncsto momento se realiza- a criaçüo do Centro Brusilciro de Pesquisas pura a Informática Jurídica JUSINFORM - representa o resultado de longos e pacientes estudos sobre um meio eficiente e econômico de dotar nosso Pais de
entidade que pudesse, em matéria de cibernética jur[dica, desenvolver programação própria, adequada às peculiaridades do nosso
direito.
Com efeito, quarenta unos de experiência na divulgação da
informação jurídica através da "Revista Forense" levaram-nos à convicçiio de que as publicações periódicas de jurisprudência c doutrina
se tornaram veículos inadequados e obsoletos pura atender às exigên·
cias do nosso tempo.
A crescente complexidade c ampliação do campo do direito, o
aumento considerável da massa de documentação jurídica, que só
parcialmente pode ser difundida pelos processos tradicionuis, vem
tornando cada vez mais diflcil o acesso a dezenas de repositórios de
jurisprudência. O tempo dispendido pura essas consultas tornou
impraticável esse processo artesanal de difusüo da jurisprudência e
da doutrina jurídica. O advogado, o juiz, o membro do ministi:rio
público, o professor, o legislador c o administrador têm hoje necessidade de informação jurídica segura, rápida c atualizadu, que
:lCompanhe a evolução da jurisprudência c as inovações do direito, livrando-os dos penosos, longos c incertos trabalhos materiais de pesquisa. O tempo poupado poderá ser dedicado à função criadora, à re·
flcxão e à crítica dos juristas acerca das transformações que estão scn·
do operadas no direito, por obra da jurisprudência ou da legisluçioo.
No momento em que o Governo Federal empreende a reforma
bonificações ou vantagens de qualquer espécie a seus, dirigentes,
do Poder Judici(orio, visando a tornar mais célere c eficiente a tramimantenedorcs ou sócios. No que concerne aos fins do
taçioo c o julgamento dos processos, não se poderá esquecer que uma
JUS!NFORM, sua vocação exclusiva i: o tratamento da informação
d:os importantes causas da lentidão das decisões, sobretudo dos colejurídica por computador. Na fixação do nosso roteiro de trabalho,
giudns judiciúrios, decorre da precariedade e insuficiência do vigente
exclulmos, nesta primeira fase, a utilizaçüo do texto integral da
sistema de consulta aos precedentes.
documentaçiio jurídica, por nüo permitir uma análise suficiente do
Há alguns anos, os juristas brasileiros mais interess:odos no sistema legal brasileiro, pela ausência de conceitos implicitos e pelo
cquacionumento dessc: grave problema, tendo cm vistu a cx.periência seu custo excessivo.
de diversos países, dentre os quais se destacam os Estados Unidos, o
O sistema que tomaremos por base para nossas pesquisas é:,
Canadá, a França, a Itália e a Bí:lgicu, chegaram à convicção de que fundamentalmente, o da análise e indexação da documentação jurídisomente a cibernética jurfdica poderá dar solução adequada a esse ca, como etapa inicial. Essa análise dever:\ ser feita por juristas que
problema.
definirão o conteúdo de cada documento, atribuindo-lhe descritores
Filiando-se a essa corrente dc opinião, o núcleo idealizador da que indiquem os conceitos. Tais descritores scrüo codificados
instituição que ora se concretiza passou a considerar que a adequadamente pura processamento pelo computador.
localização ideal do novo órguo seria a capital do País, c que sua
Para chegarmos a essa fnse, que será a do funcionamento norimplantação deveria ser fcitn dentro do campus de uma Universida- mal do sistema, teremos que começar pela organização de um
de.
vocabulário básico, elaborado urtir.ciulmente, c pelo simultâneo
Outra consideração, que desde logo se impôs, foi a de que, para levantamento das fontes lingulsticas, bem como pelo estudo du
imprimir ritmo mais acelerado no desenvolvi'mento do nosso projeto, metodologia para a análise do glossário geral da linguagem,
teríamos de recorrer ao apoio técnico de instituições similares estrunA essas fases se seguirá o inventário das fontes de terminologia
geirus que contassem com experiência específica no trutumcnto da jurídica, e seu agrupamento pelos aspectos específicos do direito cm
documentaçüo jurídica por computadores.
gcrul e de cada um de seus ramos, pura que se possa alcançar, afinal,
Fixadas essas diretrizcs bl\sicas, procuramos, iniciulmcntt:, unta codificação específica pura o direito.
Percorrendo esse longo caminho, chegaremos à fase operucio·
assegurar a cooperação técnica do CREDOC da Bélgica, instituição
das mais reputadas da Europa, que, mediante contutos epistolares c nal, mediante o processamento da base terminológica e a seleção dos
pes:mais, se dispôs u fornecer u assessoria têcnicu de que necessitar· termos para a inclusüo no Thesaurus,
Esta última operaçuo consistirá na escolha dos termos que serão
mos no planejumento de nosso Centro e nu preparação do núcleo ini·
necessariamente
incluídos, dos que poderão ser incluídos mediante
cial dos juristas especializados, que deverão adquirir as técnicas de
anúlise da documentação jurfdicu e du formuluçi\o de consultas aos aprccinção posterior, dos termas que deverão ser eliminados, c uindu
computadores. Iniciamos. tumbi:m, nproximnção com o Prof. Pierre dos que comportem referências cruzadas.
Depois de trabalhado esse material por grupos de juristas, ser(o
Cutala, das Universidudos do Montpellier c de Paris, que vem
desenvolvendo com êxito importnntes trabalhos no campo da feita umu edição preliminar do Thesuuri, destinada à difusão e
critica.
inl'orm(otica aplicada uo direito.
Ein fase posterior, serão elaborados, com a mesma
A tcntutivu de conquistar umf'mos técnicos uindu se estenderá u
metodologia,
os Thcsnuri especializados por rumo de direito.
outras instituições de diversos países," fim de podermos queimnr etapus puru que, cm pruzo ruzoúvcl, possnmos entrur nu fuse operucio·
A etapa finnl'serú a da comparação das Thcsuuri brasileiras
nal do nosso Centro.
com os estrangeiros, pura que se possu processar u reformuluçi\o do
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fase do plano operacional.
A consolidação desse Thesaurus, ou seja, u introdução das
modificações e atualizações que se tornarem necessárias serão proces·
sndas no curso do tempo em reuniões d~ juristas, em seminários
gerais e especializados por rumo de direito.
No momento em que o JUSINFORM entrar em fase operucio·
nul delinitiva, pretende ele dar sua cooperação- aos Tribunais, no
Poder Legislativo, às Universidades, a órgãos Governamentais, a
entidades públicas c privadas que já se dediquem ou· venham a
interessar-se pela informática jurídica, bCm como dcJCS ·receber
colaboração e ajuda.
Nilo nos anima o propó~ito de competir, concorrer ou rivalizar
com serviços existentes, mas, untes, o de congregar esforços puru
que, em perfeita harmonia, possamos trabalhar juntos no
desenvolvimento de nossos respectivos programas.
Figura também entre os nossos objetivos o estabelecimento de
intercâmbio de informações com as instituições similares
estrangeiras.
Pura difundir entre advogados, juizes, professores, membros do
ministério público c estudantes de direito informações e dados acer·
cu das experiências que se realizam em diversos países sobre a aplica·
cão da informática ao direito, aditaremos órgão periódico - o
JUSINFORM -,ou promoveremos a vinda a nosso País de eminen·
tes professores e especialistas estrangeiros para reuniões de trabalho,
conferências e seminárias pura o debate sobre a cibernética jurídica.
Eis aí, em traços rápidos, a estrutura, os propósitos e o progra·
ma i'mediato de trabalho da instituição que neste momento estamos
fundando.
Desejo, exprimir, nestas palavras linais, em nome dos idealiza·
dores dessa iniciativa, os nossos agradecimentos à UnB, pelo acolhi·
menta que nos dispensou e pelo valioso apoio que vai emprestar ao
JUSINFORM, e às eminentes personalidades presentes, que,
acolhendo o nosso convite, nos darão a honra de ligurur conosco no
ato de fundação que a seguir será realizado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal- José Guiomard- José Esteves- José Lindoso
- Jarbus Passarinho - Virgílio Távora - Dinarte Mariz - Jcssí:
Freire..:. Domício Gondim- Arnon de Mello- Teotónio VilelaAugusto Franco- Gilvan Rocha- Dirceu Cardoso- João Cal·
mon- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton JobimGustavo Capuneina - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza Accioly Filho- Otair Becker.
O SR. PRESII>ENTE (Magalhães Pinto)- O Sr, !•-Secretário
vai proceder ta icitura do Expediente.

f:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFI CIOS:
Do Sr. !•·Secretário da Cámara dos Deputados, enca·
minhando à r<'l'isào do Se11ado autógrafos dos seguintes pr~ie·
/(},\','

I'ROJETO DE I.EI DA CÂMARA N• 18, DE 1976
(!'/' M96-C/75, nu Casa de ori~cm)
Altera o§ I• do urt. 27 da Lei das Dcsuproprloções, no que
tunge it nxuc;iio dl• honorúrlos ndvocuficlos.
O Congresso Nucionul decreta:
Art. I• Dê-se ao§ I• do urt. 27 do Decreto·lci n• 3.365, de 21
de junho de 1941, que dispõe sobre us desupropriações por utilidade
pública, u seguinte reduçilo:
"Art.27 ............................................ .

§ I• A sentença que lixar o valor du indenizuçi\o, quando este
for superior no preço oferecido, condenará o desupropriante a pagar
honorários de advogado sobre o. vulor da diferença, obedecidos os
critérios e luxas estabelecidos pelo art. 20, § 3•. do Código de
Processo Civil (Lei n• 5.869, de li de jnneiro de 1973)."

Art. 2• Esto lei entrnrá em vigor na dutu de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário,
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
··••ooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ,,ooOOoooooooo o o o

Art.27 .................... , , , , .. , ...... , , , ......... ..
(Alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de !956)
LEI N• 2.786, DE 21 DE MAIO DE 1956
Altera a Lei sobre desapropriação por utilidade público.
Art. 4• Fica revogado o parágrafo único do art. 27 do Decreto·
lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescentando-lhe os seguintes
parágrafos:
"Art.27 .... , ............ , ......................... , ..
"§ I• A sentença que lixar o valor da indenizaçilo quando este
for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriantc a pagar
honorários de advogado, sobre o valor da diferença."
' . ' ' • • • • • o ' . o o o . o o' o • • ooo • • • o o o ' ' ' oooo o •o • • • • ' ' o o o o o' o ' . '

LEI N• 5.M69,1>E li DE JANEIRO DE 1973
Institui o Códi~o de Processo Clvit
'

• '

'

o '

• "

• • • • • o • • • • • • o o o • • • • • • • • o •••• o •••• ' •• ' •• o o • o • • • • • • •

Art. 20. A sentença condenará·o vencido a pagar ao vencedo1·
as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.
§I• .............. : ................................. ..

§2• ................................................ ..
§ 3• Os honorários serão lixados entre o mínimo de dez por
cento ( 10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos:
u) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa. o trabalho realizado pele
advogado c o tempo exigido paru o seu serviço,
• • • • • • o o o . 00 • • • • • • o • • • ' • • • • o' • • o 00 • • • • • o • • • • 0000 O o ' ' o . o • • • •

(tl Comissão de Constituição e Justiça ..
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19, DE 1976
(N• 741·8/75, nu Casa de origem)
Acrescenta dispositivo ao C.ídigo Nacional de Trlinsit•
paru permitir u liHL' circuluçiio de veículos com multas pen
- dentes de julgamento.
O Congresso Nacional decretu:
Art. I• Acrescente-se uo art. 110 da Lei n• 5.108, de 21 de s•
tembro de 1966, o seguinte parúgrufo único:
"Art. 110 ................ , , , , , .. , ... , . , , ..... , ...... .
Pariigrufo único. Os veículos automotores em débitos de multt•
poderão ter a licença rcnovudu, receber u respectiva plaqueta c ci,
culur livremente, quando us pcnulidudcs Impostas cstivcrci
pendentes de julgumcnto."
Art. 2• Estu lei entrará em vigor nu dutu de suu publicuçil•
rcvogudus as disposições cm contrúrio.
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alta estima c distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella,
Udcr.

LEGISLAÇÃO CITADA

. LEI N•5.108- OE21 DE SETEMBRO DE 1966
INSTITUI O CÓDIGO NACIONAL DE TRÃNSITO

···························································
CAPITULO XI
Daslnfrações
Art. 110. Nilo será renovada a licença de veiculo cm débito de
multas.
À Comissão de Constituição e Justiça

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

E: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 100, DE 1976
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de intcrstlcio c prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Decreto Legislativo n• I, de 1976 (n• 36·8/76, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Convênio Constitutivo do
Sistema Econõmico Latino-Americano (SELA), firmado na cidade
do Panamá, a 17 de outubro de 1975, a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte,
Sala das Sessões, cm 8 de abril de 1976. - Senador Lourl•al
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o
requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da
próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.

E: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 101, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do nrt. 371, al(nca b, do

Regi~

mento, para o Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1976, que reajusta
os vencimentos dos servidores do Senado Federal. c dú outras
providências.
·
Sala das Sessões, cm 8 de abril de 1976. - Senador Petrônlo
Portella.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no
art. 375, 11, do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicações que serão·lidas pelo Sr. I•·S~cretá·
rio.

Silo lidas as seguintes
Em 8 de abril de 1976.
Do Llder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Sénudor Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Congresso Nuc!onnl, tenho a honra de comunicar a Vossa Exccléncia,
puru 'os dcvtdos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Senhor Senador José Lindoso, pelo nobre Senhor
Senador Cnttetc Pinheiro na Comissão Mista do Congresso
Nacional que, dará parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituiçilo n•s 47, de 1975, e 'i, de 1976- que "acrescenta allncu
"F" ao artigo 151, parágrafo único, dn Constituição Federal".

Em 8 de abril de 1976.
Do Li der da ARENA
Ao Excclcntlssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal..
Senhor Presidente
Nos termos do § I• do art. lO do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicàr a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Senhor Senador José Esteves, pelo ~obre Senhor
Senador Altcvir Leal na Comissão Mista do Congresso· Nacional que
dará parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s 47, de
1975, c 7, de 1976- que "acrescenta allnca "F" ao artigo !51, pará·
grafo único, da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella,
Líder.
Em 8 de abril de 1976
Do Llder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente
Nos termos do § I• do art. 10 do Regimento Comum do Con·
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui·
ção do nobre Senhor Senador ltallvio CoclhÓ, pelo nobre Senhor
Senador Eurico Rczcndc na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s
47, de 1975, c 7, de 1976- que "acrescenta allnca "F" ao artigo 151,
parágrafo único, da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella,
Lldcr.
Em8dcabrildel976
Do Lldcr da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente
Nos termos do § I• do art. lO do Regimento Comum do Con·
grosso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
pura os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui·
ção do nobre Senhor Senador José Lindoso, pelo nobre Senhor
Senador Jarbas Passarinho na Comissão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constitui·
ção n• 48, de 1975 - que "suprime a allnca "C" do parágrafo único
do artigo 30, c altera u redução do urtigo 32 c seus parágrafos, da
Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Senador Petrõnlo Portello.
Líder.
Em 8 de abril de 1976.
Do Llder da ARENA
Ao Excelentfssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente
Nos termos do § I• do urt. 10 do Regimento Comum do Con·
gresso Nacional, tenho a honru de comunicar u Vossa Excelência,
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çilo do nobre Senhor Senador ltalfvio Coelho, pelo nobre Senhor
Senador Virgrtio Távora na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 48,
de 1975 ~ que "suprime a nUnca "C" do parágrafo único .. do artigo
30, e altera a redução do artigo 32 cseus parágrafos, da Constituição
Federal".
·
Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Senador Petrõnlo Portella,
Líder.
·
· ·."
Em 8 de abril de 1976.
Do Udcr da ARENA
Ao Excclcntfssimo Senhor
Senador Magalhilcs Pinto
DD: Presidente do Senado Federal.
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con·
grcsso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui·
ção do nobre Senhor Senador Otair Bcckcr, pelo nobre Senhor
Senador Fausto Castelo-Branco na Comissão Mista do Congresso
Nacional que darâ parecer sobre a Proposta de Emenda à Constitui·
ção n• 56, de 1975- que "atribui remuneração aos Vice-Prefcitos, fi.
xada através da Lei Estadual".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Senador Petrõnlo Portella,
Líder.
Em 8 de abril de 1976.

Senhor Presidente

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio.
lido o seguinte

e

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 74, DE 1976
Inclui no elenco de ações de rito sumarisslmo a do fiador
para exonerar-se da fiança prestada sem llmltaçio de tempo.
O Congresso Nacional decreta:

Senhor Presidente

Do Uder da ARENA
Ao Excclentfssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.

Senador Itamar Franco, integrar a dclcgaçilo do Senado Federal à
118• Conferência da União Parlamentar Interestadual.

Art. I• Acrescente-se ao art. 275 do Código de Processo Civil
(Lei n• 5.869, de li de janeiro de 1973, com as alterações da Lei n•
5.925, de I• de, outubro de 1973) a seguinte alínea ao inciso 11:
"Art. 275.
11-

n) a ução do fiador pura exonerar-se da fiança prestada sem
limitação de tempo".
Art. 2•- Esta lei cntrarã cro vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
Justificação
I. Nossa lei adjctiva cível, no Capitulo III do Título VIl do
Livro I, contempla diversas açõcs às quais impõe o procedimento
sumaríssimo (art. 275).
Dentre elas, todas as causas cujo valor nilo exceda vinte vezes o
maior salário mínimo vigente no País.
Entre essas açõcs não figura ao do liador por tempo ilimitado,
para exonerar-se.
Nilo contemplada a hipótese, as respectivas ações se enquadram
ora no procedimento ordinário, ora no sumaríssimo, dependente
tudo do valor da fiança.

Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con·
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui·
Este simples fato - a variação do procedimento da mesma
ção do nobre Senhor Senador Mendes Canalc, pelo nobre Senhor causa segundo o respectivo valor - só por si jâ ensejaria modifica·
Senador Eurico Rezende na Comissão Mista do Congresso Nacional . çilo na lei, a fim de estabelecer a uniformidade de ritos pura o mesmo
que darâ parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 56, tipo de ação.
de 1975 -· que "atribui remuneração aos Vice-Prefcitos, fixada
Entretanto, há motivos outros que justificam o projeto.
através de Lei Estadual".
2. Como se sabe; o Código Civil dá ao fiador por tempo iii mi·
tudo o direito à cxoncra'çilo. o que está escrito no art. 1.500, verbls:
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
"Art. 1.500- O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrõnlo Portella,
assinado sem limituçi!o de tempo, sempre que lhe convier, ficando,
Líder.
. O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Serão feitas as subs· porém, obrigado por todos os efeitos da liança anteriores do ato
amigll~el, ou à sentença que o exonerar."
tituições solicitadas.
A fonte do dispositivo civil nós a vamos encontrar no Código
Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr. I•·Secrctârio.
Comercial de 1850, que nssimjâ dispunha:
lido o seguinte
"Art. 262 - O fiador fica dcsoncrado da liança, quando o
Brasrtiu, 7 de abril de 1976 credor, sem o seu consentimento ou sem lhe ter exigido o pagamento,
concede ao devedor alguma prorrogaçilo de termo, ou faz com ele
renovação do contrato (art. 438); c pode desoncrar-sc da fiança que
Exm• Sr. Presidente do Senado Federal:
tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier; fi.
Tendo em vista a desistência, por razões de natureza pessoal, do cando, todavia, obrigado por todos os efeitos da fiança anteriores ao
Senador Itamar Franco, de integrar a delegação do Senado que par• ato amigável, ou sentença por que ror desonerudo."
ticiparú du 118• Conferência da União Parlamentar interestadual, a
O cotejo dos textos de 1850 c de 1917 mostram que o Código
realizar-se no México, entre 18 e 24 do corrente, súbmcto a V. Ex• o
Civil copiou, quase lpsls lltterls, a segunda parte do Código
nome do Senador Benjamim Farah para compor a aludida dclcguçilo.
Comcrciul.
Atenciosamente,
3. A necessidade c conveniência da inclusilo da açilo de exone·
S<nador Franco Montoro- Lidcr da Minoria.
ração do fiador no elenco das açõcs de procedimento sumaríssimo
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tendo cm vista o silo evidentes por si mesmas. Com rara felicidade, situou-se o ilustre
expediente que acaba de ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctdrio, a Presidência advogado do Rio de Janeiro, Dr. Louis A. Picreck de Sá, cm carta
designa o Sr. Senador Benjamim Farah para, cm substituição ao que nos dirigiu, e da qual destacamos o seguinte trecho:

e

e

I
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"Como pode constatar V. Ex•, ficando sujeito o findar a
todos os atas da fiança até n sentençn que o exdnernr, é forn
de dúvidas que o instituto deverin ter sido ampnrado sob n
égide do novo rito processual.
Com efeito, na hipótese enfocada, só mesmo umn decisão rápida serin eficaz no sentido de minimizar n contento
os ónus decorrentes dn fiança prestndn por prazo indeterminado, circunstância que inspira n ndequaçilo do procedimento ao novo rito, de vez que os entraves normnis do proce.dimento ordinário ensejariam n ocorrêncin de prejuízos
capazes de serem afastados no rito sumarissimo."

'

''

4. Seria, ainda, conveniente acrescentar que as obrignções
assumidas pelo fiador silo muito graves, tnnto nssim que o Código
Civil exige a outorgn uxória pnra sua vnlidnde (art. 235, II).
Compreende-se a exigência legal, uma vez que n obrigação do
fiador passa aos seus herdeiros, embora a responsabilidade da fiança
se limite no tempo decorrido até n morte do fiador e não possa ultrapassar as forças da herança (art. 1.501 ).
Entretanto, como não é justo que a responsabilidade da fiança
por tempo ilimitado perdure além do razo(•vel, contra a vontade do
fiador, a lei lhe, reconhece o direito à exoneração, resguardados os
direitos de terceiros, que confiaram no fiador.
Para este fim, o procedimento deve ser o mais rápido, inclusive
para se evitarem passiveis prejuízos. Dai a razão de ser do projeto ter
optado pelo rito sumarissimo.
O Código de Processo atual cometeu a mesma omissão do anterior, que não dispunha sobre a matéria. Apenas, no regular as ações
cominatórias (art. 302, I e II), atribuía no fiador, para exigir que o
afiançado satisfizesse a obrigação ou o exonerasse, e, ainda, para que
o credor acionasse o devedor. Não havia, propriamente, o caso de
exoneração pela vontade do fiador, nos casos de tempo indeterminado.
Ao comentnr o art. 262 do Código Comercial, entendia Bento
de Faria que a exoneração podia dar-se mediante simples notificação
do credor, para ciência do fato.
Ora, se já se admitia a exoneração mediante simples notificação
ao credor, não há por que exigir-se, atualmente, o emperrado procedimento ordinário para o mesmo ato. Impõe-se o enquadramento da
ação nos casos de procedimento sumarissimo.
I! o que faz n proposição, que acolhe sugestão dos doutos e re·
presenta, sem dúvidn, colaboração valiosa no sentido do aprimo·
ramento do Código de Processo Civil.
Sala das Sessões, em 8 de nbril de 1976 - Senador Nelson
Curneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CAPITULO III
DO PROCEDIMENTO SUMARISSJMO
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Art. 275. Observar-se-fi o procedimento sumarfssimo:
I - nas causas, cujo valor não exceder vinte (20) vezes o maior
snlflrio minimo vigente no Pnis:
II- nas cnusns, qualquer que seja o valor:
u) de reivindicnçilo de coisas móveis e de semoventcs:
b) de arrendnmento rural e de parceria agricola;
c) de responsabilidade pelo pagnmento de impostos, taxas, contribui~ões, despesas e administruçüo de prédio em condomfnio;
d) de ressarcimento por danos em prédio urbnno ou rústico;
e) de reparação de dano causado em acidente de veiculo;
f) de eleição de cubecel;
~~ que tiverem por objeto o cumprimento de leis e posturas
municipais quanto à distüncia entre prédios, plantio de úrvores, construçilo e conservação de tapumes e paredes divisórias;

h I oriundas de comissão mercnntil, condução c transporte.
depósito de mercadorias, gcslào de negócios. comodato. mundatn c
edição:
i) de cobrança da quantia devida. u título de rctribuici•o ou
indcnizaçilo, a depositário c leiloeiro:
j) do proprietário ou inquilino de um prédio paru impedir. soh
cominação de multa, que o dono ou inquilino do prédio vi7.inhn fuça
dele uso nocivo à segurança, sossego ou saúde dos que naquele hu·
bitam:
I) do proprietário do prédio encruvado pura lhe ser permitida u
passagem pelo prédio vizinho, ou pura restahelecimcntn du scrviduo
de caminho, perdida por culpa sua:
m) pura a cobrança dos honorários dos profissionais libcrois,
ressalvado o disposto em legisla~ào especial.
Parágrafo único. Esse procedimento não será observado nus
açõcs relativas ao estado e à capacidade das pessoas.
••••••••••• "
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Á Comissão de Cot~stiruiçcio eJuJtica

O SR. I'RESII>E~TE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que scrillido pelo Sr. 1•-Secretário.

I! lido o seguinte
REQUERIME~TO

N• 102, DE 1976

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento interno, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "O Ccntcnilrio
de Dom Augusto", do Professor Pedro Calmon, publicado no jornal
A Tarde, de Salvador, no dia 6 deste.
Sala das Sessões, em 8 de abril de 1976. - l.ourival Duptistu.
l.uiz Cuvalcantc.
O SR. I'RESII)ENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o
art. 233, § 1•. do Regimento Interno, o requerimento serí1 submetido
uo exame da Comissão Diretora. (Pausa.)
O SR. I'RESmENTE (Magalhães Pinto) - A Prcsidênciu
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 mi·
nutos, destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n• 1.
de 1976, e dos Projetas de Resolução n•s 21 e 22. de 1976.
O SR. I'RESJl>f:~TE (Magalhües Pinto)- Nu casa. 5X Srs.
Senadores.
Hí1 número para deliberação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 56, de
1976, do Senhor Senador Lourivul Baptista c outros Scnhn·
res Senadores, solicitando 11 transcrição, nos Anuis do
Senado Federal, da Mensagem do Brigadeiro Eduardo
Gomes, lida na solenidade de inauguração do Acropurtn
Internacional "Eduardo Gomes", cm Munaus, no diu 26 de
março de 1976.
Em votaçilo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (f'ausu,)
Aprovudo.
Será feita u transcrição solicitada.

-212MENSAGEM DO BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, LIDA NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL
"EDUARDO
.GOMES", EM MANA US, NO DIA 26-3-76, QUE SE
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N•.
S6/76, DE AUTORIA DO SR. LOURIVAL BAPTISTA E
OUTROS SRS. SENADORES

. "Nem a idade nem a saúde me permitem participar da;' solcní-,
dades que coroam uma obra portentosa - a do Aeroporto Internacional de Manáus- digoo de figurar entre os congêncs de pa(scs de
·avançada cultura c proclamado progresso.
·
Mas sinto-me presente nas efusões de justo regozijo, c de
legitimo orgulho que estarão celebrando a essa hora acontcci~cnt.o
marcante para a evolução nacional, com perspectivas excepctonats
para o futuro da região amazónica - a mais extensa do País - e
com o oportuno mérito de assinalar não só o grau de desenvolvimento cconõmico c técnico revelado na obra, scniio os rumos
altamente promissores da atividadc governamental no estudo c na
solução de problemas que há; .muito desafiam a capacidade dos quadros dirigentes da Nação,
.
As aspirações de uma política realista c orgânica para acudtr,
gradual e complexivamcntc, às necessidades vitais do Brasil. já
transcendem de fórmulas e projetes c, antes, se convertem cm realizações de vulto, cujo significado abrange, a um só tempo, os rccla?'os
da integração nacional, segundo a vimos almejando na Forçl' Aerca
desde os seus primórdios, c os leais propósitos de estreitar com pov~s
amigos os laços salutares de conhecimento reciproco c de cordtal
compreensão, facultando cm especial aos viajantes da América, d.a
Europa c da África o rápido acesso a uma das maravilhas naturats
do mundo, ciosa das suas inumeráveis riquezas.
Se assim me congratulo com o Presidente Ernesto Gciscl c com
os nosso patrícios pela auspiciosa inauguração de hoje - sob a
invocação de Nossa Senhora de Lorcto, Padroeira dos Aviadores-,
não sei como exprima a Vossa Excelência, Sr. Ministro da
Aeronáutica, e a todos os integrantes da nossa gloriosa corporação,
quanto me sensibilizou a honra de ver ligado o meu nome a esse
gigantesco empreendimento, como a lembrar, além do ~u.c cu próprio ousasse supor, a ('é inquebrantãvcl que sempre dcposttet na vocação de nossa Arma para cooperar, pelos meios ao seu a~cancc, no fortalecimento da unidade pátria, através da fácil comuntcaçiio de seus
vastos c diferenciados contingentes humanos, e no relacionamento
com os filhos de outras Nações em proveito do intercâmbio cultural,
das trocas econômicas e da colaboração tecnológica a serviço da paz.
O Tenente-Brigadeiro Dcoclécio Lima de Siqucira, caro e prestimoso amigo, aquiesceu cm ler estas palavras c em ma?i:estar a
Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, c ao Sr. Mtntstro da
Aeronáutica, o meu reconhecimento pela distinção feita, cm minha
pessoa, aos pioneiros du aviação militar.
Devo estender esta gratidão à generosidade do Congresso Nacional que tomou a iniciativa de dar o meu nome ao Aeroporto
recém-inaugurado. A todos, pois, meu sincero c emocionado agradecimento,"

O SR.I'RF.SillENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Votução, em turno único, do Requerimento n• 58, de
1976 do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
trun;criçilo, nos. Anuis do Senado Federul, do discurso do
Ministro da Fuzendu, Mário Henrique Simonsen, proferido
no dia 25 de março de 1976, ntt Federl)çilo do Comércio do
Estudo de Suo Paulo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sctttados. (Pausa.)

Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO DO MINISTRO DA FAZENDA, MÁRIO
I/ENRIQUE SIMONSEN, .PROFERIDO NO DIA 25-3-76,
NA FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS. DO RE·
QUER(MENTO N• SB/76, DE AUTORIA DO SENADOR
VASCONCELOS TORRES

. "Ao exprimir a minha satisfação por mais uma vez estar aqui
presente na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, tiio
bem liderada pelo prcz~do amigo José Papa Junior, julgo oportuno
tecer algumas considerações sobre a atual conjuntura nacional e sobre as perspectivas económicas para 1976.
O Brasil hoje tem pela frente grandes problemas económicos a
enfrentar:
I) Sustentação de altas taxas de crescimento do produto c de
emprego:
2) Melhoria da distribuição da renda;
3) Redução da inOação; c
4) Diminuição do deficit em conta-corrente no balanço de
pagamentos.
Uma visão unilateral de qualquer desses quatro problemas
certamente nos levará a preconizar soluções nocivas aos outros três.
Se pensarmos apenas em combate à inliaçiio, chegaremos a maus
resultados cm crescimento, distribuição de renda e balanço de
pagamentos.· Se nos concentrarmos apenas no crescimento a curto
piaio, poderemos prejudicar a distribuição de renda e prepararemos
um futuro suicldio inliacionãrio e cambial. Não hú, pois, como escapar às soluções de compromisso, cm que não se pode pretender o
ideal para os quatro objetivos, mas cm que todos eles são contempla. dos, dentro das possibilidades.
Os resultados conseguidos cm i975, embora muito menos
brilhantes do que os da fase áurea de crescimento, de 1968 a 1973, foram bastante favoráveis quando analisados sob o prisma realista da
atual conjuntura mundial- certamente a mais dilicil desde a década
de 1930. O crescimento do produto real, entre 4 e 4,5 por cento,
contrastou com o declfnio de 2,1 por cento nos pafscs da Organização pura a Cooperação do Desenvolvimento Económico (OCDE). A
taxa innacionária foi 5 pontos percentuais inferior à de 1974, não
obstante as inúmeras acidenta!idades c!imãticas que afctaram os
índices de preços. As exportações cresceram de 12,5 por cento em
quantidade c de 8,9 por cento em valor, apesar da retração dos
mercados mundiais. As importações cafram de 10 por cento em
quantidade e de 3 por cento em valor. O deficit do balanço comercial
reduziu-se de 4,6 bilhões de dólares cm 1974 para 3,5 bilhões de
dólares cm 1975. Devido nos crescentes encargos de serviços, a redu·
ção do deficit cm conta-corrente situou-se cm apenas 200 milhões de
dólares. Ainda assim, fomos uma cxceção no quadro dos pulses em
desenvolvimento, cujo deficit conjunto cm conta-corrente aumentou
de 27 bilhões cm 1974 para 36 bilhões de dólares cm 1975.
Notfcias esparsas c mal analisadas sobre o desempenho da
economia brasileira nos primeiros meses de 1976 estão gerando
várias confusões do interpretação que cumpre desfazer, Os dados de
exportação c importação de janeiro, apresentados sem • devida
nprecinçilo de sazonalidade, geraram a impressão de que irfamos
enfrentar problemas insolúveis no balanço comercial, Os fndices de
prcçàs de janeiro e fevereiro levaram a algumas extrapolações absurdas quanto às perspectivas innacionârias para 1976. Finalmente, nns
últimas semanas, a interpretação ciclotfmica de certas medidas na
l~roa monetâria gerou uma confusilo entre politica de
dosuquecimcnto com politica de roccssilo. Julgo importante esclarecer· cada um desses pontos,
Nilo hú pior técnica de projeção cconõmica do que tomar pm
mês anormal e multiplicar os resultados por doze, pura obter a
esthnativtt anual. As exportações de janeiro, de 505 milhões de
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dólares, foram bem inferiores às de janeiro de 1975 (720 milhões de
dólares). O resultado, todavia, nilo surpreendeu nos analistas mais
avisados: a queda de 217 milhões de dólares devcu·se exclusivamente
ao açúcar - como já era esperado. Já cm fevereiro, as exportações
subiram para 627 milhões de dólares- 9 por cento a mais ·do que
fevereiro de 1975 a 24 por cento a mais do que janeiro deste ano.
Para março, as indicações preliminares silo as de, um crescimento
ainda mais acelerado das exportações c a partir de abril, com a entrada de novas safras, esperam-se resultados bem mais auspiciosos.
Em suma, a queda já esperada no açúcar deverá ser bem mais do' que
compensada pelo aumento das exportações de soja, minérios, cafí:,
milho, arroz, apenas para citar uns poucos produtos.
Enquanto as exportações tendem a aumentar, as importações
tendem a decrescer - por força das várias medidas adotadas no
final do ano passado, particularmente do depósito prévio da ResoJu.
ção 354. As importações efctivas de janeiro - 993 milhões de dólares - ainda não poderiam rcOet\r o impacto dessBs novas medidas,
pois as estatlsticas de importação se coletam no desembarque das
mercadorias, Mnsjâ cm fevereiro as importações calram para 867 mi·
Jhões de dólares, 28 l)or cento a menos que cm fevereiro do ano
passado. Indicadores mais importantes do comportamento futuro se
I)Odcm obter pelo valor das guias de importação emitidas pela
Cnccx, Estas, de dezembro a fevereiro últirrio, foram cm média
mensal 14 por cento inferiores às de janeiro a novembro de 1975. E,
em março, estão 20 por cento abaixo de fevereiro. O próprio volume
mensal de depósitos prévios vem caindo, de 3,9 bilhões de cruzeiros
em janeiro para 2,6 bilhões de cruzeiros em fevereiro. Tudo indica,
assim, que .estamos no bom caminho em matéria de balanço de
pagamentos - condição essencial para que os programas de
crescimento, distribuição de renda e combate à inOaçi\o possam ser
equacionados com realismo.
As taxas de inOaçüo foram excepcionalmente altas em janeiro e
revereiro, devido à conjugação de dois fatores: os reajustes de principio de ano c o superaquecimento da demanda resultante da expansão
monetária de 43 por cento no ano passado, Essa expansão monetária
além das previsões deveu-se à conjugação de uma série de fatores as expansões de crédito, forçadas pelas calamidades climáticas, o
aumento das reservas cambiais no fim do ano e os problemas de open·
market. ll claro que !e repetíssemos essa expansão monetária cm
1976 talvez conseguissem os, seguindo as tendências de janeiro c revcrciro, expandir nosso produto real de 10 por cento este ano. Mas cs·
sa euforia seria, mais cedo ou mais tarde, punida com
grnvés problemas de balanço de pagamentos c inflação que, estes
sim, teriam que ser corrigidos, não com dcsaquccimcnto, mas com
recessão.
Optamos, pois, pela politica de dcsaquccimcnto, tal como
delineada no orçamento monctãrio, c que já cstâ apresentando seus
rcOexos em menores lndices inflacionários em março. Deve-se notar
que. desaquecimento significa não crescer mais de 10 por cento ao
ano, mas está longe de ter qualquer parentesco com recessão. A
polfticu de desaquccimento é precisamente a terapêutica preventiva
pura que ni\o se chegue, mais tarde, à recessão como solução
inevitável.
O orçamento monetário para 1976 nada contém que se possa
assimilar a um tratamento de choque da inflação, Prevê-se 41,5 por
cento de cxpansilo de crédito ao setor privado c 25 por cento de
aumento dos meios de pagamento, Nesse momento de ajuste, como
o que estâ ocorrendo no mê:s de março, costumam avolumar-se as
queixas de falta de crédito, Mas o ajuste se costuma processar com
extrema rupidez e Jogo substituir-se pela normalização da liquidez.
Tendo cm vista a necessidade de combater a inOuçilo c de ajustar o
balanço de pagamentos, seria irresponsável qualquer promessa de
prodigalidade monetária pura 1976. Mas, entre a prodigalidade eu
crise há o meio termo do bom senso, no qual se situa o orçamento
aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Em particular, o
Governo se muntcrl• permanentemente atento à situação da pequena
c média empresa,

Ninguém corrige os excessos inflacionãrios, nem ajusta o balan·
ço de pagamentos sem a adoçilo de medidas rfgidas. Acredito que,
pelo menos para os importadores, as recentes proibições ao amparo
do Dccrcto·lci n• 1.427 c o depósito prévio da Resolução 354 se
enquadram entre essas medidas desagradáveis de transição, · Hã
quem pergunte por que ao invés de importarmos menos, não tratamos de exportar mais; A maior ênfase, de fato, é no aumento de nossas vendas ao exterior, c o Governo cstã consciente de que mais vale
um dólar adicional de exportação do que um dólar a menos de
importação. Contudo, a magnitude do nosso delclt 'omcrcial exige
que o ataquemos nas duas frentes.
Hã também quem indague por que nilo preterimos os controles
· quantitativos aos depósitos prévios. Os controles quantitativos
(estilo Ccxim) podem funcionar a contento quando se trata de importações de bens de consumo, sobretudo de bens de consumo
supérOuos, cuja escassez no mercado nilo venha a criar maiores custos sociais. Mas, no caso das matérias-primas c bens de capital, ten·
dcm a criar intoleráveis pontos de estrangulamento na produção c
nos invcstimentos .. Jâ o depósito prévio àgc como uma politica de
crédito sclctivo, gravando tanto mais um sctor quanto maior o seu
conteúdo de importações, reduzindo globalmente as compras' no
exterior, pela diminuição de sua demanda, c não' pela criação de
fontes de estrangulamento. Por outro lado, o recolhimento restitui·
vcl desempenha importante papel no contexto global da politica
monctâria, graças a este que poderemos limitár, cm 1976, a ex·
pansão dos meios de pagamento a 25 por cento, mas expandir de
4 I,5 por cento os empréstimos ao sctor privado.
Os problemas de distribuição de renda estão sendo equacionados a contento, com o funcionamento da nova fórmula de
política salarial estabelecida pela Lei n• 6.147, c com a ampliação
dos programas educacionais, com o funcionamento do Fundo de
Assistência Social (FAS), com os benefícios fiscais aos mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação, e com a extensão dos beneficias
da Previdência Social. Trata-se de uma politica realista, que procura
estender os frutos do crescimento a todas as classes sociais, mas que,
em nenhum momento, se pode conrundir com aquele tipo de distri·
butivismo prematuro que apenas compromete as gerações ruturas.
Nesse particular, são descabidas quaisquer especulações quanto a
qualquer prodigalidade no novo reajuste do salãrio·mlnimo.
As observações acima mostram que o Governo tem equacionada uma soluÇão de compromisso satisfatória para os problemas
de crescimento,. distribuição de renda, inOação c balanço de
pagamentos para 1976, Essa solução não comporta especulações
pessimistas quanto à eventualidade de recessão, ou crescimento zero,
crise cambial ou explosão inflacionária, Deveremos continuar cres·
ccndo a taxas significativas, com vislvcl redução do deficit comercial
c com a inflação sob controle.
f: importante que todos os cmprcsiirios compreendam que, para
si c para a Nação, as melhores soluções imediatas podem ser as
piores a médio prazo. As restrições de hoje são o prenúncio de uma
nova fase dourada de crescimento nos próximos anos, quando os inú·
meros investimentos que hoje se realizam na indústria de base entra·
rem cm plena etapa de maturação. A História sempre rcgistrou'perlo·
do de plantio c de colheita, c é fora de dúvida que hoje vivemos uma
etapa de plantação, Mas tel'emos,· cm breve, a vasta colheita dos
csrorços que hoje estamos empreendendo",

e.

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 71, de
1976, do Senhor Senador Renato Franco; solicitando tenham
tramitação em conjunto os Projetes de Lei do Senado
n•s 124, de 1975, do Senhor Scnudor Leite Chaves, que
ncrcsccntu purl1gruro único no urt, 60, do Dccreto·lci n• 167,
de 14 de rcvcrciro de 1967, para relirar no endosso dndo A
notu .promissória rural o curáter cambiário, reduzindo-o n
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c 144, de 1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre privilégio de crédito do produtor rural nu
falência c concordata, e dá .outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecer
sentados. (Pausa.)
...
Aprovado.
A Presidência furá cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara n• 117, de 1975 (n• 1.641-A, de 1975, nu Casa de ori·
gem), quc cria cargos, em Comissão, de Assessor Legislativo,
na Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados, e
determina outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEL, sob n•s 88 e 89, de 1976,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça; c
- de Serviço Público Civil.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutir a matéria, encerro
a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Nos termos do art. 322, item 11, nUnca b, c 328 do Regimento
Interno, a votação da matéria será feita pelo processo nominal,
dependendo sua aprovaçilo dos votos favoráveis da maioria da Casa.
Peço aos Srs. Senadores que tomem seus lugarr.s para a votação
nominal. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
VOTAM "SIM" OS SRS, SENADORES:
Ruy Santos- Franco Montoro - Alexandre Costa - Cattctc
Pinheiro- Daniel Kriegcr- Dinartc Mariz- Eurico Rczendc Fausto Castelo-Branco - Heitor Dias - Hclvídio Nunes Henrique de La Rocquc- João Calmon- José Sarncy- Lourival
Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Matos Leão- Paulo
Guerra- Renato Franco -Tarso Outra - Wilson Gonçalves Adalberto Sena- Agcnor Maria - Amaral Peixoto - Benjamim
Farah - Danton Jobim- Evandro Carreira - Evelt\sio Vieira Itamar Franco - Leite Chaves - Mauro Bencvides - Nelson Car·
neiro- Orestes Quércia - Roberto Suturnino- Ruy Carneiro Marcos Freire.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Votaram SIM 36
Srs. Senadores.
O projeto foi' aprovado. A matéria vai à sanção.

eo seguinte o projeto aprovado.
l'ROJETO DE LEI DA CÂMARA N•ll7, DE 1975
(N• 1.641-A/75, na Casa de origem)
Cria cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, nu
Assessoria Leglslutlva du Cúmara dos Deputados, e determino
outras pro•ldênclus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Suo criados 40 (quarenta) cargos, cm Comissuo, de
Assessor Legislativo, nu Assessoria Legislativa du Cümuru dos
Deputados, integrantes do Grupo CD·DAS-102.1.

Art. 2• O recrutamento c seleção para os cargos de Assessor
Legislativo obedcccrilo nos seguintes critérios:
1- exigência de graduação cm curso de nivcl universitário;
11 - prova de capucitnçào, constituida, no mínimo, de exame de
título e de prova escrita especrnca.
Art. 3• As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias, consigunados no
Orçamento da Uniilo à Câmara dos Deputados.
Art. 4• Esta lei .entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 6, de 1976 (Apresentado pela Comissão de Constituição c
Justiça como conclusão de seu Parecer n• 30, de 1976), que
suspende a execução dos artigos 13 do Decreto-lei
Complementar n• 3, de 1969 e n• 17 do Decreto-lei n• 317,
de 1970, do Estudo do Rio de Janeiro, extinto Estudo da
Guanabara, declarados inconstitucionais por decisão do
Supremo Tribunal Federal de 29 de outubro de 1975.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Rcdaçi\o.

eo seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1976
Suspende a execução dos artigos 13 do Decreto-lei Com•
plementar n• 3, de 1969 e n• 17, do Decreto-lei n• 317, de
1970, do E.<tado do Rio de Janeiro, extinto Estado da Guana·
buru, declarados Inconstitucionais por decisão do Supremo
Tribunal Federal, de 29 de outubro de 1975.

e

Artigo único. suspensa u execução dos artigos 13 do Decreto·
lei Complementar n• 3, de 1969, c 17 do Decreto-lei n• 317, de 1970,
do Estudo do Rio de Janeiro, extinto Estado da Guanabara, declara·
dos inconstitucionais por decisilo definitiva do Supremo Tribunal
Federal, prolutadu aos 29 de outubro de 1975, e publicada no Diário
da Justiça de 28 de novembro de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhães Pinto) -Item 6:
Discussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar du
juridicidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 183, de 1975, do Senhor
Senador Alexandre Costa, que dú o nome de Presidente
Médici uo trecho Rio-Santos du BR-101, c dá outras providências, !endo
PARECER,sobn' 94,del976,duComissi\o:
-de Cunstltul~iiu e Justl~a. pela injuridicidude, com voto vencido do Senhor Senudor Helvfdio Nunes.
Em discussilo o projeto quanto ii juridicidudc.
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(Pu usa.)
Está encerrada.
Em votuçilo
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está rejeitado.
O projeto serã arquivado.

eo seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 183, DE 1975 .
Dá o nome de Presidente Médlel ao trecho Rio-Santos
da BR-101, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O trecho da BR-101, que liga o Rio de Janeiro a Santos,
denominur-sc-á "Rodovia Presidente Médici".
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada.a mMéria
da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n• 101, lido no
Expediente, de urgência para o Pr-ojeto de Lei do Senado n• 69, de
1976.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• 69, de 1976, da Comissão Dirctora, que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e dú outras
providências, dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Sobre a mesa os pareceres que vila ser lidos pelo Sr. 1•Secretãrio.
Silo lidos os seguintes
PARECERES N•s 169 c 170, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1976, que
Hreujusta os vencimentos dos servidores do senado Federal, e
dá ou'trns providências''.
PARECER N• 169, DE 1976
Du Comissão de Constilulçào c Justiça.
Relator: Senador Helvidio Nunes
O presente projeto, de iniciativa da Comissão Diretora desta
Cnsu, reajusta, nas mesmas bases c com u mesma viJZ;ência do aumento concedido aos servidores do Poder Executivo - Decreto-lei
n• 1.445, de 1976 - os vencimentos dos funcionârios do Senado
Federal, utuulizando, ainda, no mesmo percentual (30%) os valores
dos proventos dos inutivos, tomados por base de cálculo os nlveis
retributivos resultantes du aplicuçilo da Lei n• 6.1 56, de I974.
Nu mesma conjuntura, silo alterados os valores dos símbolos de
rctribuiçào dos cargos integrantes do Grupo Direçilo e Assessoramenta Superior, mujorudu a escnla respectiva mediante o acréscimo
dos nlveis Se 6, com subordinuçilo à Classincuçilo a ser efetuadu por
Rcsoluçào do Senado.
Estubclece-se, uindu, no Indo do aumento de voncimentos proprinmcntc dito, um sistema de referências salariais próprio u

movimentação dos servidores dentro de cada classe das respectivas
Categorias funcionais, como estimulo à sua profissionalização,
senão, também, como medida de incremento da produtividade no
serviço público,
Além das referidas garantias rctributivas, cria-se a gratificação
de Atividadc, a s~r deferida aos que desempenham funções de nlvcl
superior, c rcstubclccc-sc o sistema da Rcprcscntaçilo, vinculado a
percentuais indicados para cada Catcsoria de Cargos de dircção c
asscssoramcnto superiores.
. Todas as providências inserias no projeto sob exame decorrem
da aplicação extensiva estabelecida pelo regime de paridade rctributiva que relaciona as administrações dos· Poderes do Estado, na
forma prescrita pelos arts. 98 c 108, § I• da Constituição.
De fato, à vista das prerrogativas que se inscrevem nos arts. 30 e
42, IX, da Constituição, compete ao Senado Federal a iniciativa de
lei de aumento de vencimento de seus 'servidores, tudo, entanto,
conforme os parâmetros fixados pelo Poder Executivo para o pessoal
de sua administraçlo.
O projeto, assim, observa. a disciplina jurldica pertinente, seguindo, em todos bs seus termos, as normas especificas da Constituição.
·
Em face do exposto, julgamos o projeto sob exame em perfeitas
condições de juridicidade, constitucionalidade c técnica legislativa, c,
assim, recomendamos a sua aprovação.
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Gustavo
Capanema, I• Vice-Prcsidentc no cxcrclcio da Presidência Helvidlo Nunes, Relator - Leite Chaves - Nelson Carneiro Renato Franco- Henrique de La Rocquc- Dirceu Cardoso.
PARECER N• 170, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Henrique de La Rocque
Vem à Comissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado, de
iniciativa da douta Comissão Dirctora, que reajusta os vencimentos
dos Servidores do Senado Federal, e dá outras providências.
Referindo-se ao Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
a Comissão Dirctora ressalta ser medida que objctlva a atualização
da politica salarial do Governo cm relação a seus servidores, tendo
presente o aumento <,lo custo de vida c a colocação dos servidores
federais cm nlvel rctributivo compatível com o mercado de trabalho
do Pais.
·
O Projeto atende ao disposto no art. 42, inciso IX, da Constituição Federal c tendo cm vista o principio consÍitucional dà paridade
reajusta, cm bases idênticas às propostas para o Poder Executivo, os
·nivcis de remuncraçilQ dos cargos cfctivos e em comissilo do Senado
Federal, com vigência a partir de I• de março de 1976.
·Finalizando, recomenda a Comissilo Dirctora a adoçilo de sistema de classifiCti~O igual ao instituldo para os servidores do Poder
Executivo,
Os valores de vencimentos c proventos dos servidores do
Senado Federal silo reajustados cm 30% (trinta por cento). Quanto
ao Grupo-Dircçilo c Asscssoramcnto Superior os valores constam do
Anexo I do PrGjeto de Lei, acrescendo-se à respectiva escala os novos
nlvcis 5 c 6 com os valores correspondentes.
Resolução do Senado regulamentará a Progressão Funcional,
estabelecendo critérios c requisitos, observada a sistemática adotada
pura o Serviço Público da Uniilo.
.
Em seu urtigo S• a proposiçilo institui a Gratificação de
Atividndc para us categorias de Técnico Lcgislntivo, Tuqufgrufo
Legislativo e das do Grupo-Outras Atividudcs de Nfvcl Superior nu
busc de 20% (vinte por cento), sujeitando seus integrantes à jornada
de 8 (oito) horus de trabalho.
.
O reajustamento proposto alcndc às diretrizes que o Podi:r
Executivo vem ndotundo após 11 expedição do Decreto-lei n' 1.445,
de 13 defcvereiro de 1976.
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decorrentes du aplicação du Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente.
No âmbito de competi:nciu regimental desta Comissão de
Finanças, nada lemos a opor uo projeto de lei cm exame c, assim,
opinamos pela sua aprovação,
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Amaral Peixoto,
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Vlrgnlo Távora Danlon Jobim- Ruy Carneiro- HeMdlo Nunes- Dirceu Cardoso
- Ruy Santos- Fausto Castelo-Branco- Roberto Saturnlnik
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da
Comissão de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade
c juridicidadc do projeto. O parecer du Comissão de Finanças lhe é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua discussão.
Em discussão o projeto. {Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução. (Pausa.)
O SR. I'RF.Sli>ENTE (Magalhães Pinto)- Sobre u mesa, aredução final, que será lida pelo Sr. 1•-Sccrctário.

elida a seguinte
I'ARECER N•J71, DE 1976
Comissão de Redaçào
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n'l 69, de 1976.
Relator: Senador Vir~mo Távora
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Sena·
do n• 69, de 1976, que reajusta os vencimentos dos servidores do
Senado Federal, c dá outras providências.
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Danton Jobim,
Presidente - Virgílio TúV<Iro, Relator - Orestes Quércla - Renato
Franco.
ANEXO AO PARECER N• 171, DE 1976
Redução final do Projeto de Lei ~o Senado n• 69, de 1976.·
Rcnjusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal, e
d:i outras provldimcias.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I• Os aluais valores de vencimentos c proventos dos servidores ativos c inutivos do Senado Federal, decorrentes da aplicação
da Lei n• 6,156, de 5 de de~embro de 1974, são reajustados cm 30%
(trinta por cento), exccluados os casos previstos nesta lei.
Art. 2• Os vencimentos dos cargos efetivos c cm comissão,
vinculados uo sistema do Grupo-Direção e Asscssoramento Superiores, na forma da Lei n• 5.900, de 9 de julho de 1973, silo estabelecidos nos valores constantes do Anexo I desta lei, ficando a respectiva
escala acrescida dos nlveis 5 e 6, com os valores fixados no mesmo
Anexo.
§ I• Incidem nos valores de vencimentos de que truta este urtigo os percentuais de Representação Mensal especificados no Anexo
I, os quais não serão considerados pura ercito de cúlculo de qualquer
vantagem, desconto pura o Instituto de Previdência c Assistência dos
Servidores do Estudo- lP ASE- ou proventos de aposentadoria.
~ 2• lõ: facuhudo ao servidor, investido em cargo em Comissão
integrante do Grupo-Direçiio e Asscssorumcnlo Superiores, optar pela retribuição de seu cargo cfetivo, acrescida de 20% (vinte por cento)
do vulor do nlvcl do cargo em comissào, sem fazer jus à Representação Mensal.
§ 3• Os valores de vencimentos e de Rcpresentnçào Mensal, a que
se refere este urtigo, não se aplicum uos servidores que s~ tcnhum apo·

sentado com us vantagens de cargo cm comissào, os quais tom os
respectivos proventos rcujustudos cm 30% {lrintn por cento), nu forma do artigo I• desta lei.
§ 4• A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores cu classificação, na respectiva escala de nlvcis, dos cargos
em comissão que o integram e dos cargos cfctivos a ele vinculados na
forma da Lei n• 5.900, de 9 de julho de 1973, fur-sc-ilo por Rcsolu-.
ção do Senado Federal.
Art, 3• A escala de vencimentos dos cargos cfctivos, incluldos
nos grupos de Categorias funcionais compreendidas no sistema de
classificação de cargos, instituldos com base na Lei n• 5.645, de
1970, ê a constante do Anexo 11 desta lei.
§ I• As referências, especificadas na escala de que trata este artigo, indicam os valores de vencimentos para cada Classe das diversas Categorias funcionais, na forma do Anexo III desta lei.
§ 2• Nu implantação da escala referida neste artigo, será aplicada ao servidor a Referência de valor de vencimentos igunl ao que lhe
cabe cm decorrência do reajustamento concedido pelo artigo I• desta
lei.
§ 3• Se não existir, na escala constante do Anexo 11, Referência
com o valor de vencimento indicado no parágrafo anterior, será aplicada ao servidor a Referência que, dentro da Classe a que pertence o
respectivo cargo, na forma estabelecida no Anexo lll, consignar o
vencimento de valor superior mais próximo do que resultar do reajustamento concedido pelo artigo I• desta lei.

Art. 4• Os critérios e requisitos para a movimentaçiio do servidor, de uma pura outra Referência de vencimento, serão estabelecidos pela Resolução que regulamentar a Progressão Funcional, observada a sistemática adotuda no Serviço POblico da União.
Parágrafo Onico, As Rcrerências que ultrnpassarcm o valor do
vencimento, estabelecido pura u Classe final de cada Categoria
funcional, correspondem à Classe Especial, a que somente poderilo
atingir servidores cm número não superior a 10% (dez por cento) da
lotação global da Categoria funcional, segundo critério a ser estabelecido na Resolução regulamentar a que se refere este artigo,
Art. 5• lõ: instituída a Gratilicaçi\o de Atividade para eis integrantes das Categorias de Técnico Legislativo, Taquigrafo Legislativo e das do Grupo-Outras Atividadcs de Nlvel Superior, na percentagem e com as curactcristicus previstas no Anexo IV, sujeitos os
respectivos servidores à jornada de 8 {oito) horas de trabalho.
Parágrafo único. A Gratificação de Atividadc a que se refere
este urtigo não servirá de base para o cálculo de qualquer vantagem,
desconto prcvidcnciúrio · ou proventos de aposentadoria, licando
incluída no conceito de retribuição, pura efeito do disposto no§ 2• do
urtigo 2• desta lei.
Art. 6• O reajustamento dos proventos de inatividadc, ·na forma assegurada pelo urtigo I• desta lei, incidirá, exclusivamente, na
parte do provento correspondente ao vencimento-base, sem reflexo
sobre quaisquer outras parcelas, seja de que natureza forem, integrantes do provento, ressalvada, apenas, a referente à gratificação
adicional por tempo de serviço,
Arl. 7• O reajustamento de vencimentos c proventos c o
pagamento da Reprcscntuçi\o Mensal e da Gratilicaçilo de Atividudc, nos cusos c perccntuuis provistos nesta lei, vigorarão a partir de
I• de março de 1976.
Arl. 8• Nos cúlculos tinais decorrentes du aplicação desta lei,
serão desprezadas us fruções de cruzeiro, inclusive cm relação aos
d~scunlos que incidirem nos vencimentos.
Arl. 9• As despesus decorrentes da uplicuçilo desta lei scri\o
atendidas 1• conta de dotações constantes do Orçamento da Unino.
Art. lO. Esta lei cntru cm vigor nn data de sua publicação,
Arl. I I. Revogam-se as disposições cm contrário.
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Lcont1nuaçio)

ESCALA DE RETRIBUIÇÃO DOS CARGOS EM COM IS·
SÃO DO GRUPO·DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPE·
RI ORES DO SENADO FEDERAL

GRUPOS

cOoico
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Funcionais
di Agente do S!
gurança lAIJi!
lotlva

GRUP O

N!VEL

Vencimento
Mensal

Rotorinciu do
Vencimento

SP•N-•015

Representação
Mensal
•I 1\1111htonto do

Sf•N.-OU

ai Agente Mmlnh
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-
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Plenário

a)

DAS• r
Dl\5·5
Dl\5·4
Dl\5•3
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SESSORAMENTO
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17.000,00
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50'
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ClAIIIO "D" ·do
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Classe "A" •do

35.
31 •
26 •
22 a
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C14110 "B" •do
Classe "A" •do
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b)

Cloua
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Claaao "D" •da
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Clauo "B" •da
Clouo "A" •da
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.
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!
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'

lj
I

I
I
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"""
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"
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Achando·se cm
regime de urgência a proposição cuja redução final acaba de ser lida,
deve esta ser submetida imediatamente, à apreciação do Plenârio.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a rcdação final. O projeto vai à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, por cessão, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo esta tribuna para transmitir o apelo que todos nós, representantes do Estado do Rio de Janeiro, recebemos dos funcionários municipais de Nitcrói:
"Os funcionários municipais de Nitcrói, vêm solicitar
sua cooperação c providências, junto ao Sr. · Prefeito de
Niicrói, Srs. Vereadores ou a quem couber, no sentido de
lhes ser concedida melhoria de vencimentos, a partir de I• de
março corrente.
Justificam o presente apelo, tendo cm vista o elevado
custo de vida, sobejamente reconhecido pelo Sr. Presidente
Geiscl, no recente aumento concedido aos Civis c Militares.
E~cmplo esse, seguido pelo Sr. Governador Faria lima,
Prefeito Marcos Tamoyo c outros Governadores c Prefeitos.
Agora, também, ficou decidido o aumento dos subsidias
dos parlamentares, face nota do jornal O Globo, de 9-3-76.
Vejam V. E~•s, que todas as classes vêm sendo
beneficiadas com melhoria salarial.
Outro motivo que nos leva a esse apelo, ó o, elevado
custo de vida cm Nitcrói, que ó, diga-se de passagem, bem
mais elevado que no municipio do Rio de Janeiro. Inclusive
nu própria Zona Sul, dessa cidade, o custo de vida ó bem
mais barato que cm Nitcrói.
Ora, Srs. Parlamentares, por que razão ficam à margem
da realidade os funcionál'ios de Niterói?
O custo de vida subiu para todos e vai subir mais ainda.
f: a inOaçào mundial.
Como ficam as familias desses funciondrios, que vem
enfrentando problemas sociais cruciantcs?
Tudo aumentou c vai aumentar ainda mais. Nossos problemas, também. Tudo isso somado, conseqUentemente, se
avolumu cndn vez muis, sem umu providência por purtc dus
autoridades municipais.

A politica imprimida por S. Ex•, o Presidente Gcisel, no
que tange a funcionários c trabalhadores nilo é a que se vem
adotando no Municipio de Nitcrói, isto é, jogando-se uma
clussc de encontro ao desejo c normas traçadas pelo atual
Governo Central.
Os aumentos concedidos no Municipio de Nitcrói, vi:m
sempre com atraze considerável, nilo acompanham os indiccs
reais do aumento do custo de vida cm suas épocas próprias,
Com isso, o funcionário de Nitcr6i continua sempre com
seu vencimento aquém da realidade cconõmica - sempre
dcsatualizado.
A noticia que se tem é de que o aumento só será concedido a partir de I• de julho, sob alegações várias. Todas descabidas. Uma delas é de que se proibcm aumentos antes de se
completar um ano do último aumento. Quem proibc? Que lei
proibc? Nilo se sabe, nem ninguém diz.
Além disso, esse fato é desmentido ·pelos aumentos, cm
igual pcriodo, nas áreas federal c estadual. Estariam os governos federal e estadual descumprindo a lei? claro que nilo,
Os aumentos são decorrência da innação. A corrcçilo
monetária nilo permite que se fixe prazo para a revisão
salariál. Desde que ela c~ista, achatando os vencimentos dos
servidores, nada mais curial que se adotcm desde logo providências para contornar o mal.
O que se quer é que se faça na área municipal •~ata
mente o que se já fez nas áreas federal e estadual. O que se
quer afinal, não é privilegiar aos servidores municipais, O
que se busca, angustiosamente, é c~atamcntc o contrário: o
mesmo tratamento dispensado aos federais c estaduais, a fim
de que os primeiros não fiquem como eternos enjeitados em
relação aos últimos.
Senhores Senadores, Deputados Federais c Estaduais,
urge providências imediatas de Vossas E~ccli:ncias, junto a
quem de direito, para pôr cobro a tal politica salarial, que
põe cm jogo a eficiência da máquina administrativa c
eleitoral do atual Governo que vem se esforçando para
ensejar dias melhores à familia brasileira. (Seguem-se as assinaturas)

e

Sr. Presidente, esse o apelo angustioso dos funcionários
municipais de Nitcrói, que quero dci~ar esta tribuna na certeza de
que o Governador do Estado do Rio de Janeiro tomará as medidas
necessárias para que a Prefeitura de Nitcrói assegure aos seus
funcionários o aumento de 30% que todos os funcionários públicos
neste Pais já receberam. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra,
por cessão, ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Nilo ó de meu feitio tecer loas a qualquer evento, sob qualquer
prete~to. No entanto, fatos ocorrem que silo dignos de um registro;
haja vista o que ocorrera, há dias, nesta Casa, quando nos debruçamos sobre o centenário de um órgão de Imprensa, o jornal A
l'rovincla do Parú, que completara cem anos de c~isti:ncia c que se
fundara sob os auspicias do liberalismo, aquele liberalismo que todos nós auguramos desde longas décadas, pois desde 1876, já A
Provinclu do PariÍ se preocupava com o assunto.
Por que o destino do homem trou~e uma contradição tcrrivcl,
Sr. Presidente, à sua vida em sociedade, à sua vida grupnl, c lhe fez·
abrir mão de prerrogativas c direitos que lhe eram inerentes, quando
c\e vivia livre c sem teias, quando c\c não necessitava da vida grcgdria, da vida cm sociedade? Foi a vida cm sociedade que o obrigou n
abrir milo de direitos, de prerrogativas, e essa cessão foi-se avolumando com o passar dos milênios e dos séculos, foi-se avolumando,
cada vez mais, até que hoje nós somos obri~ados a ombrear o
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filósofo ortodoxo Bcrdiacf quando dizia: "Sem liberdade nilo há
pessoa humnno",
E o liberalismo Sr. Presidente, não é nada mais do que isso, é
uma espécie de resquicio desse anseio de liberdade primeva que o
homem foi cedendo para poder viver' cm grupo, cm sociedade. E,
hoje nós estamos nessa encruzilhada terrivel, com o avantajar das
megalópoles, com o enlatamento do homem das megalópoles, com o
crescer da violência c do terror. Estamos diante do grande dilema:
autoridade ou individuo, liberalismo ou intervencionismo, Qual a
opçilo? Esta é a grande encruzilhada. A Pro•incla do Porá preocupou·
se com o problema, quando advogava o lalsser falre, lalsser passer do
liberalismo.
Hoje, trago a lume um outro acontecimento, Entôo loas a uma
revista, Sr. Presidente, também, um órgão de Imprensa, porque
nessa revista tenho me abcbcrado, tenho me inspirado, tenho
estudado para arrimar o recado do meu povo que cu trouxe a esta
tribuna. Esta revista não é nada mais nada menos que a revista técni·
ca Portos e Na•los. B uma revista de comportamento completamente
independente, a orientar uma filosofia aquaviária, a pedir e a rogar
uma orientação no sentido do aquaviarismo no Brasil porque,
inegavelmente, esta vocação hidrográfica é uma realidade inconteste.
A Bacia Amazônia, como grande reserva desta imensa Pátriapois é ponto pacifico que nenhum pais do mundo pode almejar
hegemonia se não tiver território vasto e população suficiente -, é,
inegavelmente, o grande repositório, a nossa grande reserva; e nós
advogamos, nesta Casa, a sua iQtCrligação com a Bacia do Prata;
com a Bacia do Silo Francisco; com a Bacia do Parnaiba c a do
Orcnoco. Isso daria ao Brasil uma dimensão real das suas
potencialidades e nós não fariamos nada mais, nada menos, do que
obedecer à vocação brasileira e obedecer, também, aos ensinamentos
da própria Europa que, hoje, se esforça num movimento gigantesco
para ligar o Mar Negro ao Mar do Norte c ·o Mar do Norte ao
Mediterrâneo; ligar o Ródano ao Reno; o Danúbio ao Reno, através
do Meno.
Os europeus estão conscientes de que o transporte aquaviário é
muito mais barato, muito mais eqUânime do que qualquer outro. Por
jsso, estão se debruçando seriamente sobre esse projeto de ligação do
Mar Negro com o Mar do Norte c do Mar do Norte com o

planejamento que ora realizam e de suas perspectivas, inclusi·
ve, no sctor das exportações.
Promovemos, para esta nossa 200• edição, idêntica
enquêtc entre os armadores, visando, entre outros problemas,
a refletir a mentalidade ou vocação maritima do brasileiro, a
qual nos parece de grande importância quando se pretende
expandir nossa presença nos mares.
Esta nossa 200• edição coincide, também, com o
anúncio de uma iniciativa destinada à maior repercussão
para a própria expansão da indústria de construção naval, no
Brasil. Referimo-nos à Rio·Mar: promoção da ESABRÁS,
sob os auspicias do Estado do . Rio de Janeiro c com a
participação organizacional da SEATRADE (Inglaterra), a
cuja experiência se deve o conhecido sucesso da Possidônia
(Grécia). (V. entrevista com o Com te. Paulo Gouveia.)
Em artigo exclusivo para esta edição, o Eng• Alcir
Bourbon Cabral (MIC), informa como o Governo tem
coordenado as atividades de construção naval, com o objcti·
vo de implementar a indústria substitutivo do sctor naval c
economizar divisas (lOS milhões de dólares, em 1975).
Dyrccu Nogueira (Transportes), Manocl Abud
(SUNAMAM), Arno Markus (PORTOBRÁS), entre outras
personalidades, estão freqUentemente presentes nesta revista,
que lhes acompanha os passos, divulga as realizações c mais importante ainda- reflete c interpreta o o pensamento
c a atuaçilo de cada um com relação a tudo o que possa inte·
ressaro leitor.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Pctrônlo Portcllo (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço
a palavra, como L!dcr.
o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Petrônio PortcUa, que falará como Üder.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI. Como Udcr,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na qualidade de Lldcr do Partido, cabe-me ler a nota que acaba
de expedir a Comissão Executiva da ARENA, cm resposta à que o
Mediterrâneo. E é por esta razão que cu, hoje, quero prestar uma. MDB, ontem, dirigiu à Nação:
homenagem à revista técnica Portos e Na•los, que completa 18 anos
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
de existência c registra a sua duoccntésirna ediçilo.
ARENA
E o faço, Sr. Presidente, lendo o seu editorial comemorativo,
Diretõrio Nacional
que é apenas de urna lauda:
A Aliança Renovadora Nacional repele, com toda veemência, a
DOS EDITORES:
nota do MDB, que compromete o diálogo, marcando-o de um pas·
sionalismo incompativcl com as responsabilidades de um Partido
"Estamos cm pleno mar" - dizia o poeta, "Nos portos, Político.
·
também" - dizemos nós, ao lançarmos esta cdiçilo- 200•
Começa com uma frase que encerra uma violência contra a ver·
- que significa, nilo a aludida triste travessia, mas uma dudc: "A tos de força vêm se tornando rotina do Governo".
consciente viagem de pesquisa, exame de informações, sonda·
O MDB insiste cm negar a realidade revolucionária c, mais uma
gcm de tendências, com o compromisso de informar o leitor. vez, desscrvc o Pais, Demonstra, assim, não estar à altura do momenNuma palavra, de scrvi·io, pondo-o a par, mensalmente·- to de grandeza que vive a Nação.
isso há longos 18 anos -, sobre o que se passa na indústria
O que nilo se deseja, c não se pcrmitirà, é que pela agitação
de construção naval, na navegação, nos portos, na indústria subversiva, seja o Pais desviado desses rumos c perturbada a paz.
subsidiária (equipamentos c serviços), no sctor de reparos,
Todo ato praticado dentro da Lei não é violento nem arbitrário,
dando ênfase às inovações tecnológicas, tanto no âmbito
O Governo age segundo a lcgisiaçilo em vigor, expressa no Ato lnsti·
internacional, como no nacional.
tucional c na Constituição que o aprova. E assim continua rã a agir.
Esta nossa 200• cdiçilo, coincidindo com mais um
O Governo merece respeito do povo pelo extraordinário tra·
aniversário da ind6stria de construção naval, no Brasil, fixá
suu evolução e contribuição para o desenvolvimento pátrio. bulho visando a evitar a recessão c o desemprego. Nilo tem c nilo
Entendemos, no particular, que ninguém melhor que seus promete fórmulas milagrosas que ponham o Pais a salvo das conse·
próprios dirigentes poderia dizê-lo, com a propriedade de qUências de uma crise cm que se envolvem todas as nações do Mun·
quem vive o dia·a·dia dos problemas c baseados numa do Ocidental, pobres ou ricas, E não aceita os expedientes da dcma.
expcriêincia que já representa, através de muitos anos de luta, gogia utilizada sempre pelos que pretendem, de forma irresponsável,
grande acervo de conhecimentos. Para isso, distribuimos um explorar a boa fé do povo brasileiro.
questionário uos estaleiros brasileiros, com cujas respostas
!'; deplorável verificar que a Oposição persiste cm não distinguir
acreditamos apresentar um puincl atualizado da ação de o campo legitimo cm que lhe cumpre utuar, do outro- intolerável-
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c, por isso mesmo, cm sua defesa c para combater a subversu? c a corrupção, haverá de utilizar-se sempre dos instrumentos legaiS de que
dispõe. Deles nilo abrirá milo.
. .
.
Ao invés de cspfrito de compreensão c de JUStiça, o que VImos
foi apenas uma nota plena de demagogia c embuste~, vis~n~o à agitaçuo do Pais e à exploração do eleitorado, Tal nota JamaiS ajudará 0
Brasil, que necessita de paz para o trabalho redentor e. f~cundo.
..
Nosso Partido nilo permitirá que agressões veroa1~ e o oportu- .,
nismo político prejudiquem a missão do Gov~rno. Rollna deste te~
sido a do trabalho incessante, diuturno e pcrtmaz, para que 0 Brasil
supere problemas económicos oriundos de fatores externos.
Já i: tempo de o MDB reconhccet a Rcvoluçuo como um fato
histórico irreversível. Cabe·lhe, pois, abandonar as posturas meramente demagógicas c elcitoreiras, bem assim as posições de pura c
inconseqUente provocaçuo.
,
O Governo vem recebendo a consagração popular cm praça publica. estimado c respeitado, Da ARENA e ~o Pov? não l~e faltará apoio para que não se detenha ante mamfestaçoes do .mconformismo anti-revolucionário. E para que o Governo pross~g? em
sua obra de modernização das estruturas económicas c soclatS do
País, de promoção do desenvolvimento integrado c da crcsc~ntc participação do povo brasileiro nos resultados d,o progresso na~lonal.
Só lhe devem temer a açuo aqueles que afrontam a lei e se perdem nos descaminhos da contestação • da subversão.
Repudiamos, igualmente, a tct de que pretendemos csca~otcar
a verdade das elei9' :s. Em constantes pronunciamentos antert?res, a
Oposição tem elogiado o empenho do Presidente da Repúbhca em
aprimorar o processo eleitoral,
Há marcado um encontro nas urnas livres e temos a certeza do
seu resultado: a vitória da ARENA. Os fatos ganharão das premessas falazes. A verdade triunfará sobre à mistificação.
.
Denunciamos ao Pais o espetáculo deprimente de um Partido
desgovernado pela ambição, minado pelos antagonismos. Duas correntcs se engalfinham em luta de ideologia e interesses. No ~n~recho·
que violento em que a disciplina claudica, diariamente ass1st1mos a
~csdobramcntos nas tribunas do Congresso Nacional, onde os
interesses da Nação se relegam e sacrificam.
Há, sim, no Pais, uma crise constante que preme te ser perma:
ncnte c se localiza no MDB, com graves renexos no processo pohtico. Uma minoria audaciosa, não raro, tumultua c triunfa. A nota
que se tangencia com a contestação, é bem um exemplo.
Nesse clima que se pretende ·criar não há lugar para o debate
produtivo.
0 grande acervo de conquistas materiais em bem do pov.o e da
Nução brasileira, de 1964 para cã, só não o enxergam os dommados
pela paixão negativista.
.
Somos hoje uma potência emergente, reconhecida não ~ela pr~·
paganda vulgar do oficialismo ultrapassado mas pelas naçoes mais

e

poderosas
do mundo.
Isto nuo
se conquistou sem enormes sacrilicios, sem luta, sem
tenacidade, que são a marca maior do nQsso povo.
.
Se há interessados em barrar esse' caminho para o desenvolvimento, saibam eles que estamos definitiva c determinadamente
dispostos a impedir-lhes a açilo impairiótica.
Não nos deteremos diante da provocação dos insensatos. Nu o fi.
carão sem respostas os revanchistas c os saudosistas da ordem deci·
sivamcntc banida em 1964,
Com o presente protesto, convidamos o MDB à rcnexão paru
que possa preencher o seu lugar de instrumento útil e proveitoso no
processo democrático que depende fundamentalmente do desempe·
nho dos Partidos Polfticos.
Eru o que me cumpriu dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
(Mui to bem! Pulmas.)

o Sr. Frun«> Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra: como Lf.
der, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Magalhucs Pinto)- Concedo a palavni,
ao nobre Senador Franco Montoro, que falará como Lfdcr.
o SR. FRANCO MONTORO (MDB ·- SP, Como Lidei.
Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) Sr. Prcsidente, Srs. Senadores:
A nota que acaba de ser lida representa o··pcnsamcn)o da Ali,an-,
ça Renovadora Nacional; a nota ,QUe ontem foi lida rcp~cscnta· o
pensamento do MDB.
·Conclui a nota de hoje convidando o MDB à rcflcxilo para que
possa preencher o seu lugar de instrumento útil no processo. dcmocrático. Esse convite não deve ser dirigido apenas no MDB; a ARENA
também deve refletir sobre as resppnsabilidadcs que silo comuns.
•
O Sr. Pctronlo Portclla (ARENA - PI) o que estamos
fazendo.
o SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E neste clima é
necessário que se desfaçam algumas confusões cm que este manifesto
insiste, colocando o MDB na posiçuo de um movimento rcvanchista,
afirmando que 0 MDB deve reconhecer a Revolução como um fato
histórico e irrcversfvcl.
0 MDB não é revanchista; o MDB não nega fatos históricos. A
Revolução é fato histórico c irreversfvcl. Com estas palavras os dirigentes do MDB, inúmeras vezes, reafirmaram a sua posição diante
da problemática nacional.
.
Ninguém do MDB quer voltar ao passado. O que queremos .í:
que 0 Brasi! caminhe para o futuro, mas para um futuro dcmocrâtlco, independente c justo.
.
.
Não se queira colocar sobre o MDB a pccha de uma suspeição
que nós não aceitamos.
Combate à subversão à corrupção, nós o fazemos. Repelimos
a subversão e repelimos a corrupção. E nos oferecemos a ca.da
momento para colaborar com o combate. Defendemos, isto sim, que
esse combate se faça pelos meios que a lei estabelece, que a Constituição assegura e dentro da ordem jurídica -que não é o ato individual de alguns homens, A ordem juridica, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é a ordem que decorre da natureza das coisas. (Palma\.)
·
Montesquieu dizia: "Leis são relações necessárias que deco~rem
da natureza das coisas".
A ordem jurídica tem certas exigências; c uma delas í: a de que
aquele que é'vitima pode acusar, mas não pode ser o julgador e o coodenador.
d
A divisão de poderes marca a ordem jurídica, que foi toma a
como um símbolo na construção de Brasflia. Edificada para
I' exemplo
de uma cidade que seja capital de um Estado culto c civi 1zado, tem
como centro a Praça dos Três Poderes.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador?
SR. FRANCO MONTORO (MDB _ SP) _ Isto é
0
fundamental, Sr. Presidente. Nós nilo queremos levar o debate para
questões mesquinhas ou para acusações que serão infundadas.

e

c

O MDB afirma sua disposição de luta para manter um regime
jurídico de três Poderes, que está nu Constituição, que está .•na
Declaração Universal dos Direitos do Homem, que está na consc1enciu jurldica de toda a Humanidade,

o Sr. Jnrbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador Franco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Com prazer,
ouço o aparte de V, Ex•

o Sr. Jurhas l'assarlnhu (ARENA- PA)- Em primeiro lugur, v. Ex• há de me permitir salientar o contraste absolu.to entre 11
serenidade duleitura da Nota du Aliança Renovadora Nac1onal pelo
seu Llder e a exagerada veemência com que V, Ex• parece se defender de supostos utaques. Em segundo lugar, V, Ex• faz um

~~
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distanciamento muito grande entre a palavra c a ação. N6s estamos
dando resposta a uma Nota que V. Ex• leu com ênfase, ontem, c que
nós ouvimos com respeito, respeito devido, nilo à Nota, nilo ao seu
teor, m,as à figura de V, Ex• c ao Partido de V. Ex•

I,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com o mesmo
respeito ouvimos Nota de V. Ex•s c estamos respondendo a ela.

a
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O Sr.JarbasPassarlnho (ARENA- PA)- Agradeço a V. Ex•
Na Nota do MDB se procura minimizar, de uma maneira que diria
quase infantil, se isso não fosse ofensivo à inteligência do Partido de
V, Ex•, um fato acont,ccido no Sul do País c que V, Ex•s classificam
apenas como manifestações mcn'orcs, de caráter 'regional, como se
hoje, neste Brasil, com a instantaneidade das comunicações, não
tivéssemos a garantir de que qualquer fato produzido cm qualquer
parte do País imediatamente toma ·conta dos centros do poder
nacional. Por outro lado, neste documento - que foi, aliás, trans·
mitido à Nação com a responsabilidade do Partido de V. Ex• nesse press release dado à Imprensa está claramente demonstrado o
caráter revanchista de quem falou, está claramente chamada, inclu·
sivc, a atenção do País para o banimento de determinado politico,
,cujo nome foi dado por extenso e por inteiro, Lã foi dito que a Re·
vo!ução brasileira cairia de podre pela corrupção. Se V. Ex• não
chama a isto rcvanchismo, não sei mais o que interpretar nas
palavras de V. Ex• Quando nos referimos exatamcnte a isso, nilo qui·
semos caracterizar o Partido de V, Ex• como rcvanchista, quisemos
caracterizar um episódio como revanchista. ~este, exclusivamente, o
nosso ponto de vista c o nosso repúdio a essa atuaçilo. Não se trata de
caracterizar o MDB como revanchista, Não dissemos isto no
nosso Partido. Agora V, Ex• intervém, abordando a questão
subversiva, Nunca qualquer pessoa responsável pela direção do meu
Partido disse que o Movimento Democrático Brasileiro, que nós
combatemos aqui com orgulho, é um partido subversivo. ~ uma
pena que V. Ex• jogue a veemência verbal de que é possuidor em
resposta àquilo que não acusamos. Sr. Presidente, eu chegaria a me
lembrar de uma discussão no Parlamento Inglês e pedir, como certa
vez Churchill pediu a um determinado de batedor: Peço a V. Ex• que
soliciie ao cavalheiro, que no caso é o Líder do MDB. que não tome
uma dose de indignação tão grande que não possa conter.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
fico satisfeito com o aparte que acaba de ser dado. Ele esclarece a
Nota. DeclaraS, Ex• ...
O Sr. Petrônio Porlella (ARENA- PI)- A Notajâ cstâ muito

clara.

I

I

l

I

,j
:J

:I

:I
'l

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A nossa insufi·
ciência não permitiu vislumbrar essa distinção, que cu agradeço,
como magnifica colaboração do nobre Senador Jarbas Passarinho.
A Nota é apresentada em resposta à Nota do MDB c durante to·
do o decorrer, fala no MDB. Por isso, contra ele cu me insurgi, com
a indignação de quem se sente injuriado. Mas S. Ex• fez a distinção.
A Nota fala:
"Não nos deteremos diante da provocaçi\o dos insen·
sntos. Nilo ficarão sem resposta os revanchistas c os saudo·
sistas da ordem decisivamente banida cm 1964."

mocracia.
A Nota dtÍ ARENA tcrminn com uma invocação às eleições que
se aproximam, certa de contar com o apoio popular,
E assim que devem ser colocados os problemas. Estamos
falando niio npcnas aos ·srs. Senadores aqui presentes c aos Srs. Par.·
lamentares; estamos falando ao povo brasileiro. E é realmente o
p~vo que deve dizer a última palavra.
Se houver uma vitória da ARENA, terá ela o nosso aplauso c rc·
conhecimento c contamos com igual tratamento. Acho que devemos
apelar para esse que é o supremo c único juiz previsto na Constitui·
ção, que declara cm seu artigo I:
art. I - "Todo poder emana do Povo c cm seu nome
será exercido."
Vamos exercer esse diálogo que aqui se trava dentro do espírito
de uma Nação culta c civilizada, tendo o povo como juiz supremo.
Teremos eleições cm 1976, eleições cm 1978, c nós folgamos em ver
reafirmada, no documento da ARENA, a realização desses dois
pleitos.
!';: para isso que devemos empreender todos os esforços. Para
evitar que, aqueles que desejam interromper a marcha do nosso
desenvolvimento político, encontrem unidos ARENA e MDB, para
que a murcha do nosso desenvolvimento se faça, não com
retrocessos, mas com avanço político, que significa a consulta
popular e a obediência à decisão do supremo órgão da Naçiio, que é
a própria comunidade brasileira.
Nós, Sr. Presidente, repelimos tudo aquilo que corresponde à ncgaçiio das nossas intenções c do nosso programa. Aceitamos o apelo
para o debate c a pugna eleitoral que vai se travar c o povo brasileiro
dará a sua palavra definitiva c soberana.
Que Deus ajude o Brasil c os responsáveis por nossa vida públi·
ca, pura que essa aspiração, que é a de todos os brasileiros, seja cfcti·
vamente realizada e cumprida, para honra de toda a Nação.
. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Pctrónio Portclla.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Pl. Pronuncia o
seguinte discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Niio fora a provocação parlamentar do ilustre Líder do MDB e
niio estaria hoje a ocupar esta tribuna. Pretendia limitar-me à
simples leitura da Nota cxpcdidn pelo meu Partido, mas fui sur·
prcendido com os nres de indignação do Líder da Minoria, contra a
nota que alude a provocadores e saudosistas, sem nomeá-los.

que ontem se reuniu.

Vejo, de logo, que a Oposição é tarda c, a uma simples leitura de
texto tiio claro, cai no dcscaminho de interpretação. "Se há interessa·
dos em barrar esse caminho"- (todas as vezes que nós ao MDB nos
dirigimos o lizemos expressamente) aqui estabelecemos uma condi·
clona!- "se há interessados cm burrar"- esta Nota niio é dirigida
uo MDB, mas no povo brusileiro- "esse caminho para o desenvolvi·
mento, saibam eles que estamos definitiva c dcterminadumentc
dispostos u impedir-lhes u açi\o impatriótica".
Se houvesse um mlnimo de serenidade por parte do Líder, se a
serenidade fosse u marca do Movimento Democrático Brasileiro não
haveria equivoco a esclarecer.

A explicação de S. Ex• nos snlisfaz, Quero, Sr. Presidente, de·
clurar também que, com a mesma utcnçüo com que fomos ouvidos

Ex•

Como a Nota se refere ao MDB cm todo o texto, cu interpretei
revnnchistas, como dirigido ao MDB. S. Ex• retilicou: Ni\o é o
MDB que é revanchistn.

i:

ontem, hoje ouvimos a voz do Lfder da. ARENA c, como S. Ex•,
estamos hoje respondendo aos termos da Nota que nos foi oferecida.
Penso que cstll suficientemente clara a posição do MDB como
movimento democrático, com seu programa discutido c aprovado
cm convcnçi\o, com a sua luta permanente na defesa de um dcscnvol·
vimento brasileiro, com justiça social, com independência c com de·

Talvez, dentro do Partido, dos dezcsseis milhões de votos que o
MDB recebeu, alguns sejam revanchistns. Nilo podemos responder
pela consciência dos outros. Fulo pclu Dircçiio do MDB, pela
Bancada do MDB no Senado, pelo Diretório Nacionnl do MDB,

O Sr, Frnnco Montoro (MDll- SP)- Como está sendo de V,

-2220 SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Estou
rigorosamente pautado nos melhores rigores da boa prática par·
lamentar. Apenas alteci a voz c peço a V. Ex• que me conceda a esta
mercê de poder baixar c ai tear na conformidade dos meus impetos c
espero não ofenda os ouvidos sensiveis de V. Ex•

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E nem acuse os outros
de fazerem o que está fazendo.

O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA - PI) - Queria
dar uma chance a V. Ex•s, mas V. Ex• não está aceitando. Vou ler a
Nota para mostrar que, lamentavelmente, V. Ex• hoje me leva a um
debate que não gostaria de travar nesta Casa.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• diz que somos
surdos c cegos, c agora V. Ex• vai provar o contrário do que afirmo~
há pouco.

O SR. PETRÓNJO PORTEL LA (ARENA- PI)- Ao contrá~ ...
O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA- PJ)- Eu disse
rio, estou abrindo os olhos c os ouvidos de V. Ex•, para que, cego e que a Nota não significava endereço certo ao MDB, mas não disse
surdo pela paixão, V. Ex• possa ouvir exatamcntc a verdade cxpres· que não existem rcvanchistas no meio de V. Ex•s.
sa na:e~~hássemos que o MDB fosse, no seu todo, revanchismo e
saudosista, não estaríamos a fazer exortação: "Convidamos para
preencher seu lugar útil c proveitoso"- é a frase seguinte.
Mas 0 MDB resolveu, em definitivo, abolir a lógica. Com a
verdade também não pretende ter maiores compromissos, porque
estão aqui as frases seguintes, cadenciadas, umas sucedendo às
outras e s. Ex• não vê, porque parece que, dentro de si, existe uma
reação estranha à simples rcação de rcvanchistas c saudosistas, ou
existe algum ingrediente desconhecido a determinar esta imitação
tão grande.

O Sr. Fr~nco Montoro (MDB- SP)-!;: coisa diferente,
O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA- PI)- inteiramente diferente.
!;: muito dilicil V. Ex• me pegar numa contr~diçilo. Às vezes,
lamentavelmente. Há redatorcs que se debruçam_ dt~s a fio cm u~a
nota, cometem faltas ~rav~s. em termo~ de cocrcncta; Esse não c o
meu mal. Pode ser ate patente do Parttdo de V. Ex Mas, vou ler
essa frase ...
O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) - A incoerência não é
privilégio de nenhum Par.tido ...

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um
aparte'?

O SR. PETR0NJO PORTELLA (ARENA V. Ex• dá licença ...

O SR. I'ETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o
maior prazer.

O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- ... e de nenhum homem
público.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• leu uma outra
frase anterior, onde há uma condicional: use interessados ..."

O ·sR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Peça o
aparte que lhe concedo.

O SR. I'ETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Exato.

Leio a frase:
"Ratificando a sua solidariedade a todos quantos, no
curso da nossa luta, foram injustamente proscritos, expressa
também a sua homenagem de respeito aos que deram o sacrilicío da vida ou foram vilipendiados nos seus direitos huma·
nos.''
Devo dizer a V. Ex• que passei propositadamente sem referê:n·
cia a este parágrafo, por respeito a alguns que não adotam o
revanchismo. Fiz questão de não interpelar V. Ex•s sobre os mortos
a quem se referiam, porque entendo que os mortos, mesmo os fanâ·
ticos que cm vida nos vendem ao Exterior c têm o nosso repúdio,
uma vez tombando na luta merecem o nosso respeito. Mas aqui na
frase hã expressamente um sentido de passado que eu nilo gostaria
que empolgasse a luta do MDB no presente. Por isto, afastei inteira·
mente o problema, na convicção de que V. Ex•s não dividiam até os
mortos, nilo pretendiam cometer esse ato indigno para qualquer cida·
dão, muito mais para uma corporação de seres humanos e livres.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - O trecho em que se
falou em revanchistas é o seguinte. Apenas quero mostrar que a
condicional está no parágrafo anterior. No parágrafo seguinte, diz a
nota da ARENA: "Não nos deteremos diante da provocação dos
insensatos. Não ficarão sem resposta os revanchistas." Esse
documento o que é? uma resposta de V. Ex• à Nota do MDB. Era
normal, nobre Senador, que se entendesse. Eu concordo com V. Ex•,
c agradeço mais uma vez.

e

O SR. I'ETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Então,. ..
O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) completar o meu aparte?

Permite-me V. Ex•

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA maior prazer.

PI) -

Com

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A explicação que V. Ex•
nos está dando agora é completamente válida e, na mesma linha da
interpretação dada pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, nos
satisfuz. Mas V. Ex• não pode deixar de reconhecer a procedência da
interpretaçuo. V. Ex•s estão respondendo à Nota do MDB, e dizem:
"Não licaruo sem respostas os revanchistas." Se nilo entendêssemos
isso para nós, poderíamos perfeitamente passar por tolos e insen·
satos.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Mas eu
pretendia dar uma chance a V. Ex•s.
O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) V. Ex• a explicação,

Mas eu agradeço a

O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA- PI)- Eu queria
demonstrar uma boa vontade que V, Ex•s nilo merecem. Porque
poderia citar um trecho da Nota do MDB, em que o rcvanchismo é
expresso,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Então V, Ex• contradiz
o que disse hú pouco.

e

O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) - Permite
aparte?

PJ) -

Mas

V. Ex•, um

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Veja
V. Ex• que esta frase é ambigua. Mas liz questão de nilo entrar em
termos de passado, porque o que me interessa, Sr. Senador Franco
Montoro, honestamente, é dar a minha contribuição para que,
quantos desejam o desenvolvimento do Pais, possam cooperar
conosco nesta obra redentora.
O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) aparte?

Permite V, Ex• um

O SR. PETR0NJO PORTELLA (ARENA- PI)- Pois nilo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Com esse espírito exala·
mente a que V. Ex• se refere, dei a interpretação que nos parece ser a
interpretação normal desse texto. Eie consta de duas partes:
Primeira: ratifica a solidariedade do Partido a todos quantos, no
curso da nossn luta, foram proscritos injustamente. uma solidarie·
dade nos companheiros que foram proscritos.

e
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volta ao passado ...
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não, l'i uma solidaric·
dadc que V. Ex• não recusa aos companheiros. V, Ex• se refere de·
pois. Segunda parte: Expressa também ...
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA V, Ex• se dirige ao futuro,

PI) -

Então

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -V. Ex• me permite?
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Quero
qucV. Ex•sefaçaclaro.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A primeira parte refere·
se à solidariedade que o Partido dâ aos nossos companheiros que em
nossa luta foram injustamente proscritos.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - O que é
isto?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Isto é uma solidariedade
.que não pode ser negada; é toda a justificativa da Nota.
O SR. PETRÚNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Isto é
;toda a justificativa?
O Sr. Franco Montoro(MDB- SP) -l'i claro. Nós dizemos ex·
prcssamente: Nós damos a nossa solidariedade a todos aqueles
nossos companheiros que foram cassados, a nosso ver injustamente,
e estendemos essa homenagem aos outros que foram cassados .
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cia, que 1:, pnra nós, esse ato de cassação de mandatos. Se V, Ex•
concorda, respeito o seu ponto de vista, é o ·ponto de vista da
ARENA. O do MDB é outro. No entanto, V. Ex• não pode intcr·
pretar diferentemente esta Nota. O respeito aos mortos não pode ser
.considerado, de forma nenhuma, como rcvanchismo. Positivamente,
s~ V. Ex• pretendeu um esclarecimento, o teve, c esse esclarecimento.
só pode contribuir para que se desfaçam alguns equivocas que os
interessados cm perturbar o desenvolvimento normal da vida pública
brasileira querem desfazer. Mas a posição do MDB é muito clara.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr.
Presidente, sul muito mais confuso, porque o ilustre Senador Franco
Montoro esquece o que seja uma revolução c faz questão de cnqua·
drar n Revolução naqueles parâmetros jurldicos que com ela se
incompatibilizam na medida cm que lhe embargam a consolidação.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Disse Milton Campos:
"O processo rcvoluc.ionârio hã de ser breve".
O SR. PETRÚNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Exata·
mente por isto é que nós temos o AI-5 temporário, A Revolução será
sempre permanente. Ela tem um ideãrio, e para que esse idéario seja
mantido, frente aos contestadores de todos os matizes, é que temos
um instrumento temporário. O processo é temporário, mas definitiva
e permanente será a Revolução.
Sr. Presidente, voltemos à distinção. Já agora se dividem os mar·
tos. Os mortos, a quem o MDB se refere, são os mortos tombados
nas lutas em que se empenhou o Partido oposicionista.

O SR. PETRÚNIO PORTELLA (ARENA- PI)- V. Ex•
acha que todos foram injustamente cassados?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Achamos que a cassa·
ção é um remédio injusto, porque fere esse princípio jurídico e a
Declaração dos Direitos do Homem, que assegura a cada um o direi·
to de se defender. ·Então, a cada cassação o MDB não faz novidade
nenhuma: responde que é um ato injusto que fere a Declaração dos
Direitos do Homem, Isto é claro, dizemos isso. Então, é apenas isso
que aqui se repete.

/
,.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- V, Ex• cs·
tá fazendo paralelos: V, Ex•, hoje, está fluente demais e faz questão
de discutir vários assuntos para fazer confusão sobre o principal.

i•
1:1

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas se cu não consigo
dar o aparte! V, Ex• interrompe. Na segunda parte existe solidaric·
dade a nossos companheiros e esse é o sentido da Nota.
O SR. PETRÚNIO PORTELLA (ARENA - PI)- Volta ao
passado.

l
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A Nota é de anteontem.
V, Ex• não permite que cu dê o apart~: me interrompe.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA homenagear V, Ex•, vou tomàr nota.

PI) -

Para

O Sr. Franco Montoro (MDB-SP)- A Nota se refere cspressa·
mente- não faço novidade, V. Ex• não precisa descobrir nada - a
Nota expressa solidariedade aos três Deputados que acabam de ser
cassados nos últimos dias e estende u solidariedade aos demais que
forum cassados. Segundo, expressa também sua homenagem de rcs·
peito aos que deram o sacrillcio da vida ou foram vilipendiados nos
seus direitos humanos. V. Ex• mesmo diz que não podia negar a
homenagem de respeito aos que morreram. E note: os que
morreram. Estão aqui indicados todos aqueles que, nesta luta, fale·
ceram, de um e de outro Indo ...
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Que luta?
O Sr. FrancoMontoro (MDB- SP)- Nesta luta pela dcmocratizaçilo do Pais, nesta sí:ric de problemas que estão justificando a
· Notu. A Nota do MDB í: de inconformidade contra um ato de violí:n·

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não o MDB.
O SR. PETRÚNIO PORTELLA (ARENA - PI) - E quem
foi?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)..:. Todas as lutas que houve no Brasil. Estão incluídos os homens da Policia que faleceram. To·
dos os mortos merecem nosso respeito.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Então,
exatamente o que desejava, para me tranqUilizar, até porque ontem
não falei nesta estória. Entendi que V. Ex•s, dizendo-se voltados
para o futuro, estavam, de certo modo, cm demonstrações lamentá·
veis de amor ao passado, esse passado que foi cm definitivo banido,
Sr. Presidente, esclarecido que também os policiais, os agentes
da lei da segurança estão merecendo por parte do MDB o respeito
devido, espero que o Senador Franco Montara esteja acompanhado
por todos os seus correligionários nessa demonstração de solidariedade cristã ...

e

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Falo em nome de todos,
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)-... dou, fi.
nnlmente, uma explicaçilo categórica a este chavão cm que se vem
tornando n argumentação do nobre Lldcr da Minoria. Precisamos
separar os Poderes- Executivo, Legislativo e Judiciãrio.
Eles jâ estão separados. Os três têm atribuições exatamente dcn·
tro dos parâmetros da lei.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)-Indcpcndcntes,
O SR. PETRÚNIO I'ORTELLA (ARENA- PI)- lndcpen·
dentes entre si, c todos dentro dós parâmetros da lei. Existe um ins·
trumento excepcional que, cm nome da Revolução, dá n um desses
Poderes, para casos determinados - e só nesses casos o dispositivo
tem sido utilizado - poderes para punir nilo os desnfctos do Govcr·
no, mus do regime.
·
Sr. Presidente, citou ainda hú pouco o nobre Llder da Minoria
nome notoriamente desafeiçoado aos principias democráticos,
desafeiçoado ao seu Partido, lamentavelmente desafeiçoado 'do seu
Partido, c sendo uma figura notória, notória também 1: a suu ativi·
dade. Não havia por que defesa quando, diariamente, a opinião pú·
blicu brasileira lhe conhecia a atividade contra a lei. l'i sobre fato tão
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'das cassações.
Ora, diante deste fato, não hã argumento, não hú o que contra·
argumentar a Oposição, Ela própria se envolve num cipoal c termina
por homenagear até aqueles que não são de sua afeição, mortos c vi·
vos.
Sr. Presidente, não queria falar hoje. Vim à tribuna chamado pc·
ln ira sagrada do grande tribuno,,

Por outro Indo, podemos dizer que a sua vida foi, a um só
tempo, exemplo de intransigência no cumprimento do dever c de
incxccdivcl amor à causa pública,
Ali:m das funções de Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, desempenhou ele as de Chefe da Casa Civil do Governo
de São Paulo, de Sccrctãrio de Finanças do Municipio c de primeiro
Presidente da Companhia do Metropolitano de Silo Paulo.
E, Sr. Presidente, em todos os cargos que ocupou, deixou
patente
o brilho da sua invulgar inteligência c da sua jamais
I
OSr. Franeo Mon Ioro (MDB - Sp) - 8 on dadc dc V. Ex
· · dor c dc po1it1co.
·
·
·
· ..•.dcsment1'd a vocaçil o dc adm1mstra
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - ... das . Dele diria certa vez Sebastião Ncry:
grandes cruzadas democráticas que, espero, esteja agora a serviço do
·
·
"Teve o Pais à mão, passou longos anos nas transas do
desenvolvimento integral do Pais, esteja a serviço das nossas causas.
poder c continuou simples, extraordinariamente simples, dis·
Que S. Ex• sinta, na alma, a exortação sincera do meu Partido de
crcto e desinteressado como um plantador de alfaces."
que é preciso, de uma vez por todas, darmos não aos contestadores,
sejam eles ou não cabos eleitorais, sejam eles ou não instrumentos
A simplicidade, Sr. Presidente, realmente era um dos traços
poderosos de ajuda em ciciçilo, mas que possam dcsservir à carncteristicos da personalidade de Quintanilha Ribeiro, c não só
democracia c nos unamos todos acima dos nossos interesses cven· ela, como também a inesgotável capacidade de trabalho, a fidelidade
tuais ou pessoais a serviço da Pátria comum, que espera da nossa aos amigos, causas c principias.
açào, do nosso trabalho, do nosso alinco e da nossa conliança no fu·
Pouco antes de morrer, o seu nome foi lembrado pelo MDB
turo, possamos dar uma democracia à altura das aspirações do povo.
com um dos candidatos ao Governo de São Paulo, na sucessão do
• Sr. Presidente, esta é a Nota da ARENA. A ARENA é absoluta Sr. Laudo Natcl.
Por tudo que foi cm vida Quintnnilha Ribeiro, Sr. Presidente,
e integralmente solidária com o Governo. Justilica os atas de puni·
ção, porque foram atas absolutamente indispensáveis à manutenção não poderia deixar sem registro aquela signilicativa c justa home·
da ordem c da paz. E lamenta que minorias ativistas possam do· nagem a um homem bom, a um homem despojado de vaidades, que
minar eventualmente partidos politicas, criando equivocas, entendia que "o dilicil não é subir ao poder,. nem mesmo manter
desencontros c colisões. Espero, todavia, que, entre nós, emcdcbistas inteira a personalidade c intocadn a consciência ao choque de mil
e arcnistas, possa haver um concerto. Um concerto fecundo da paz interesses c ambições, o dilicil é saber voltar à planicic c tornar a nela
para o desenvolvimento c para a justiça, aspirações maiores do nosso viver sem a amarga sensação de que se frustrou a vida".
povo. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex• permite um
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rczcndc.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente,
declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - S. Ex• declina da
palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgrtio Tãvora.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presi·
dente, declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - S. Ex• declina da
palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não cstâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MOO- RJ. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia dois do mês cm curso, cm uma ccrimb~oin tocante,
promovida pela Companhia do Metropolitano c pela Prefeitura do
Municipio de Silo Paulo, Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro,
que jâ era uma grande saudade, passou a ser também uma grande
avenida.
Nascido cm Franca, Estado de Silo Pauto,-sc vivo estivesse, na·
qucln data, Quintanílha Ribeiro completaria sessenta c um anos,
Como estudante da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, interessou-se cedo pela politica académica, galgando o
elevado posto de Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto,
Anteriormente, com apenas 17 anos de idade, corajoso e idealista
como poucos, participara da Revolução Constitucionalista de 1932,
integrando o Batalhão Fernão Dias.
Sr. Presidente, sempre Quintnnilha Ribeiro recusou-se a assumir
o papel de mero espectador dos fatos que aconteciam ao seu redor,
certamente por acreditar que a vida de um homem, não raro, se
engrandece com atitudes c se apequena com omissões.

aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MOO- RJ)- Ouço o aparte de
V. Ex•, ilustre Senador José Sarncy.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Nobre Senador
Benjamim Farah,lamcnto que V. Ex• esteja proferindo este discurso
a respeito de Quintanilha Ribeiro nesta tarde cm que o debate poli·
tico absorveu a atenção da maioria dos nossos colegas, c muitos já
não estão no plcnârio. Assim, V. Ex• está privando muito dos
nossos companheiros que foram amigos c admiradores de
Quintanilha Ribeiro da oportunidade de prestar-lhe, também, a
homenagem que merece a sua memória, por tudo que ele fez pelo
nosso País c pelo seu Estado, o grande Estado de Silo Paulo. Tem a
classe politica brasileira, até hoje, permanente admiração por tudo
que Quintanilha Ribeiro foi: exemplar cidadão, chefe de famrtia
cxtrnordinllrio, homem público de grandes virtudes que, nos cargos
por que passou, sempre. deu grande demonstração de patriotismo.
Receba. V. Ex•, através da minha palavra, a solidariedade que penso- é também de grande parte de toda esta Casa.
O SR. BENJAMIM FARAH (MOO- RJ)- Agradecendo o
seu aparte, nobre Senador José: Sarncy, devo dizer que a culpa da
rnrcfação do Plcnllrio não é minha. t; da paixão politica, que cstll
dominando os corações dos homens públicos nesta fase por que
passa o Pais.
V. Ex• disse uma verdade: se o Senado estivesse num dia de
calma, c não de expectativa, acredito que não seriam poucos aqueles
que viriam trazer sua palavra de solidariedade a esta modesta oração.
O aparte de V. Ex• engrandece o meu discurso. E não somente
isso. Seu aparte dú a solidariedade da sua digna bancada. Vale dizer,
jú não estou falando apenas pelo meu Partido. Agora, sim, Sr. Prcsi·
dente, meu discurso expressa a homenagem de todo o Senado àquele
grande brasileiro que passou pela vida deixando a marca dn sua intc·
ligênciu, da sua dignidade, do seu amor à coisa pública.
O Sr. Gustavo Cnpunemn (ARENA - MG) - Permite V, Ex•
um npartc?
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O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ)- Ouço o aparte
do nobre Senador Gustavo Capanema.

o Sr. Gustavo Capanema (ARENA - MO) - Meu caro
colega, não posso' deixar de dizer uma palavra de veemente saudade
por essa figura tão expressiva da Cultura e do civismo de Silo Paulo.
Quando eu era Ministro da Educação, conheci Quintanilha Ribeiro.
Ele era estudante naquela época c fazia parte daquele numeroso
grupo de estudantes que moviam uma espécie de guerra ao Governo
a que eu pertencia, Mas, eu sabia, de tal modo, conviver com eles e
eles eram, de tal maneira, compreensivos diante das advertências de
seu Ministro que entre mim c eles houve sempre uma atmosfera de
cordial amizade e de reciproco respeito. Quintanilha Ribeiro era um
desse lfderes universitãrios, um desses ((deres estudantis que honram
a sua classe. Sabia fazer aquela veemente oposição, que é própria da
mocidade, guardando aquela linha de respeito eom que devem ser
·tratadas aquelas altas autoridades c os chefes administrativos. Ele
era para mim uma espécie de companheiro, até porque dele cu me
servi, muitas vezes, para as pacificações a que eu tinha que proceder
em São Paulo, para acomodar os estudantes nos seus fmpctos
calorosos. Sempre me dei muito bem nesse convívio e nele sempre
tive um companheiro. Lembro-me dele com saudade,
,
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Nobre Senador
Gustavo Capanema, o seu aparte trouxe um testemunho
valiosíssimo. V. Ex• fala com a grande autoridade de um brasileiro
que passou por altos postos, inclusive, pelo Ministério da Educação,
marcando ali a sua presença. Nós aprendemos a admirar V. Ex•
Modesto Professor do Colégio Pedro 11, acompanhei sempre a atuação brilhante de V. Ex•, que foi, sem favor nenhum, um Ministro
admirável. O Brasil muito deve a V. Ex•, que traz seu depoimento,
um depoimento sério, um depoimento valiosfssimo. V. Ex•, ex·
Ministro, ex-Constituinte de 46, Deputado durante várias lcgislatu·
ras, hoje Senador da República, engrandecendo esta Casa como
engrandeceria qualquer parlamento dos países de alta cultura, o seu
depoimento muito me honra. Fala de Quintanilha com essa
bondade, com essa ternura c com essa saudade de quem o conheceu
estudante, trazendo informações que" a História, obviamente, irá
recolher.
O Sr. Franco Montoro (~DB - SP) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB prazer.

RJ) -

Com muito

O Sr. Fr~~nco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• presta, neste
momento, um.i homenagem da maior justiça a um homem que serviu
ao Pais com espirita público e com dedicação incxcedlvcl.
Quintanilha Ribeiro foi Presidente do Centro Acadêmico li de Agos·
to c já na sua mocidade mostrou, pela sua capacidade de luta e de
dedicação aos ideais democráticos, a vocação que tinha para servir.
Advogado, foi dos mais diligentes, competentes c dedicados no
forum de São Paulo. Foi Secretário de Finanças de Silo Paulo, Chefe
da Casa Civil do Governo do Estado e Chefe da Casa Civil do
Presidente da RepQblica na gcstilo do Presidente Jânio Quadros. Em
todas essas funções, Quintanilha Ribeiro foi homem dedicado à
causa pQblicn c um lutador pelas liberdades democráticas. Era um
l!dcr autêntico, em torno dele se reuniam jovens do tempo da
Academia, advogados militantes e, depois, os poHticos, cm Silo
Paulo c no plano federal, quando ele teve oportunidade de exercer
funções pQblicas no Estado c nu Uniilo. A homenagem é da maior
justiça, Quero declarar a V. Ex• que, neste momento, ao prestar esta
homenagem, que tem o apoio de toda a bancada do Movimento
Democrático Brasileiro, fula cm nome de todos nós, prestando uma
homenagem de justiça e de gratidão ao trabalho desse grande
brusileiro que foi Quintanilha Ribeiro.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Nobre Lfder
Franco Montara, agradeço o seu aparte. V. Ex•, que ê representante
de Silo Paulo, daquela grande unidade da federação, terra do nosso
homenageado de hoje, V. Ex• traz, com sua autoridade, as informa·
ções que colheu ao longo da sua permancncia na vida pQblica,
.acompanhando a trajetória brilhante de Quintanilha Ribeiro que,
desde o tempo de estudante, pôs em evidência a sua capacidade de li·
dcrança, a sua disposição para a luta c a sua grande vocação demo·
crática. V. Ex• traz o apoio de toda a Bancada e, com os apartes do
nobre Senador José Sarney c do nobre Senador Gustavo Capa nem a,
, sinto que falo em nome de toda a Casa. E a Casa é o Scnudo da RcpQblica que presta esta homenagem a Quintanilha Ribeiro.
Sr. Presidente, entre os romanos havia uma expressão bastante
eloqUente: "brilhar pela ausência", isto quando o homenageado não
podia estar presente à cerimônia cm que deveriam exaltar-lhe as
virtudes. No caso desta homenagem, Sr. Presidente, nilo houve upe·
nas a ausência do homenageado, senão, também, das palavras que
lhe louvariam os méritos. Nem por isso deixou de ser mais expressiva
e brilhante.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Prcsidcncia se
associa às homenagens prestadas pela Casa a Quintanilha Ribeiro, c
eu, pessoalmente, relembro com saudade a memória desse amigo c
companheiro.
Com a palavra o nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente:
I. O mundo era outro- completamente outro -quando nasceu a Organização das Nações Unidas, cm 1945.
Os grandes vitoriosos do 2• conflito mundial, congregando
outros pafscs aliados, num total de 51 governos, firmaram a Carta
de São Francisco, visando, primordialmente, preservar as gerações
vindouras do flagelo da guerra, promover o progresso social e o
resguardo dos direitos do homem.
Hoje, quase que triplicou o nQmcro dos Estados membros.
Novos elementos no cenário internacional vieram tornar cada vez
mais complexos os problemas da humanidade. Os povos mais
atrasados, conscicntizados dos seus direitos, levantam-se contra uma
ordem pré-constituída efctivamcntc lesiva aos seus interesses.
Dentro desse quadro, a ONU atravessa a sua crise. Aindu hã
pouco o seu Secretário-Geral, Kurt Waldheim, reafirmava a difícil
situação financeira, em face dos seus crescentes custos operacionais é
do impacto da inflação global, apelando para que os seus integrantes
fizessem suas contribuições dentro dos devidos prazos.
Mas, mais importante assinalar, que os distúrbios na execução
orçamentária da organização, é a própria evolução do comporta·
mento polftico da entidade.
Sem contar com cfetivo processo decisório que possa abrigar
coercitivamente, a todos os pa(scs do Mundo, independentemente do
poderio de cada um, a ONU pareceria fadada a ser um organismo
inócuo c completamente dispensável. Crasso erro esse.
Ao longo de sua história, poderia se enumerar, ao lado de
fracassos c recuos, êxitos e vitórias algumas vezes retumbantes,
tendo por mira os objctivos mesmos a que se propôs na sua criação.
Terá, sem dúvida, tido erros c feito concessões. Contudo, sem a
ONU, talvez uma outra hecatombe mundial já tivesse acubado com
nossa existência.
Os próprios Estados Unidos têm tido, ali, os seus dissabores,
Ainda no ano atrasado, viram-se golpeados parlamentarmente,
juntamente com a Inglaterra c n França, no seu propósito de ns·
segurarem a presença da África do Sul nn XXIX Assembléia Geral.
Com efeito, diante de um projeto de resolução suspendendo a União~
Sul Africana da ONU, aqueles pafscs usaram em conjunto, pela
primeira vez em toda a história dus Nações Unidas, o direito de veto
a que se outorgaram os chamados cinco grandes - o que parecia
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Vcrir.cuçilo de Poderes, nomeada cm cada pcriodo de sessões para
exume das credenciais dos representantes dos vários Estados, terminou por niio admitir os da África do Sul naquela Assembléia.
Aliús, no último dia 16 de setembro, à abertura da XXX Assembléia,
esse Presidente - Abdul Azziz Boutcnika, Ministro das Relações
Exteriores da Argélia, eleito por unanimidade cm 1974 c substituído,
cm 1975 pelo I• Ministro de Luxemburgo, Gaston T~orn- fazili seu
discurso de despedida, em oraçilo considerada marcantcmcnte •·.
politica c que teria extravasado o padrão protocolar usual cm pronunciamentos de tal natureza.
Como se vê, a ONU, de hoje, já não é, também, a daquele
mundo de há trintra anos atrás.
As·armas, agora, também são outras. A simples confrontação
acrimoniosa entre países desenvolvidos c os em desenvolvimento não
estava dando resultados mais palpáveis. Levaria mais a uma
cxasperaçiio de ânimos ou- quem sabe?- a um crescente descrédito da ONU,
A identir.cação de uma luta comum c à conjugação de esforços,
alguns subdesenvolvidos começaram a acrescer formas mais cfctivas
de pressão política. Nesse sentido, terá cabido aos árabes - ao
fixarem, eles próprios, novos preços para o petróleo que exportavam
-romperem o circulo de ferro em que se encontravam. Como disse
certa vez, em discurso que pronunciei desta mesma tribuna do Senado, talvez tenham iniciado, então, uma nova grande revolução na
história humana, mudando o próprio curso do futuro e alterando a
inércia da balança do poder. f: que se terá assentado -pelo menos
como bandeira de luta- que a escassez de recursos não renováveis,
seguindo a mais simples das formulações econômicas, deve assegurar, aos que os possuem, substanciais acréscimos de valor.
Juntos, os mais fracos são menos fracos. Abre-se, então, melhores condições de negociação por consenso, em vez de ilusórias
vitórias do mero poder da força.
O fato é que a ONU, ao contrário do que poderia parecer à
primeira vista, revigora-se com a multiplicidade de forças emergentes. Deixa de ser simples Hmise-en-ccne" dos udonos" do mundo
para, apesar de todas as suas limitações, representar a grande tribuna

mundial através da qual os mais pobres podem fazer suas queixas e
reivindicações.
Dando, hoje, garantia e respaldo à voz dos fracos, poderia
parecer que periga a sobrevivência da ONU, passivei de destruição se
os ricos a quiserem levar à bancarrota, pela suspensão do apoio
financeiro que lhe dão. Não é de se crer, contudo, em tal hipótese. f:
que o preço politico seria absurdamente alto, pois não seriam
pequenos os danos conseqUentes perante a opinião pública internacional. E, sobretudo, seria a aniquilação de um sistema que não
deixa de ser útil à consecução de objetivos politicas das grandes
poténcias.
Com efeito, não há dúvida de que a ONU, como órgão politico
mundial, empresta seu endosso, de grande valor moral, às grandes
decisões tornadas pelos principais detentores do poder, cm termos
universais. f: que o poder cfetivo de resolver as questões muis
agudas, que podem ameaçar a paz e u segurança internacionais,
continua cm mãos dos pulses desenvolvidos, especialmente das duas
sup~:rpotências.

2. Nu agenda dos trabulhos da XXX Assembléia da ONU,
encontramos mutérias de grande atuulidude, a maior parte delas
distribuídas por 3 Comissões: a de Politica c Segurança, a de
Assuntos Econômicos c Financeiros e a de Assuntos Sociais,
Humanitários e Culturais. Os debutes, ali travados permitirum, por
vezes, uma novu avuliaçuo de certos problemas.
De uma ccrtu forma, entretanto, pode-se dizer que, nu grande
muioria dos casos, ouviu-se o que jú se vinha ouvindo hú muito tempo. Suo formulações que, cm cssénciu, nilo truzem muita coisa de novo, Não rnro. meras repetições de documentos consagrudos cm

oportunidades anteriores, cin foros internacionais da própria ONU
ou de outras entidades - mundiais, continentais ou multinacionais.
Dentro das regras diplomáticas que procuram conciliar contrários,
freqUentemente apenas mascaram, com palavras amblguus, divergências insanávcis que interesses outros conseguem deixar subjacentes, à
espera de melhores oportunidades para posteriores ajustes de contas.
Deu-se, pois, como regra geral, a reafirmação de posições já
conhecidas. Assim, Henry Kissinger falou da cooperação económica, enfatizando a necessidade de diálogo cm vez de confrontações
estéreis e trazendo, ao plcnârio da ONU, receituários que há muito
vem acenando por todo o mundo. O Ministro Àndrci Gromyko,
dentro desse. mesmo csplrito, expressou sua confiança no progresso
da "dctente", embora não perdesse o ensejo para referir-se à luta
vitoriosa dos povos da Indochina c reafirmar o seu apoio aos países
da Ásia, África c América Latina, bem como ao m.ovimento não
alinhado, em suas lutas pela consolidação da soberania nacional c
independência cconõmica. A China repetiu sua repulsa ao colonialismo, ao imperialismo e à hegemonia das duas superpotências.
Os temas mais dominantes, incluldos na maioria dos
pronunciamentos, eram aqueles mesmos que constituem, em rodízio
trágico.. dramático, as manchetes quase diárias do

noticiário

internacional: Oriente Médio, Chipre, Aparthcid, Chile, descolonização, desarmamento, etc.
Vozes, sem conta, levantaram-se contra a ocupação dos territórios palestinos pelo Estado de Israel, cuja criaçilo cm 1947 se deu na
própria ONU, que acompanha assim, quase como irmilo siamcs, a
sangrenta história do Oriente-Médio. Ano após ano, a matéria é
trazida à discussão, com as naturais mutações dos acontecimentos
ocorridos e ocorrentes. Malgrado todas as violências registradas, a
ONU pode cantar algumas vitórias, cm relação a esse campo conturbado do mundo.
A eliminação da discriminação racial cm todas as suas formas,
e, em especial; a condenação cspcc!Jica do "apartheid", foi das
bandeiras mais constantes dos trabalhos da ONU. A África do Sul,
que como personifica a posição mais primária c retrógrada nesse
setor, não se fez representar na sessilo de abertura dos trabalhos c,
não credenciada na XXIX Assembléia, resolveu não participar,
igualmente, da XXX Os africanos, sobretudo, nilo poupavam a
União Sul-Africana e a Rodésia, por sua politica racial, condenandoas asperamente, ao mesmo tempo que denunciavam o colonialismo e
exaltavam o não alinhamento, f: preciso não esquecer que, neste
sóculo, está se realizando, exatamcntc, a libertação da África, surgindo novos Estados, muitos dos quais entram para o rol da
Organização das Nações Unidas.
. Vieram à tona, igualmente, denúncias de outros tipos de violação de direitos humanos ocorridos em vârios paiscs do mundo, em
especial no Governo Pinochet, Combateu-se, igualmente, a politica
de interforência contra o independência dos Estados, responsável,
inclusive, pelo golpe fascista do Chile, bem como pressões exercidas
no sentido de desviar o povo português do caminho escolhido de
desenvolvimento livre.
O brado muis' veemente contra violências recentes partiu do
!'residente Luiz Echevcrria Alvarez que, cm carta ao Secretário
Geral du ONU, solicitou reuniilo do Conselho de Segurança pura
uplicar sanções ao governo da Espanha. Fê-lo pateticamente, no
afirmar: "O México une, veementemente, sua convicção e voz O
comunidnde internacional em sua condenaçilo pelns graves c repetidas violações aos direitos humanos que tem cometido o regime
ditntoriul que, desde a destruição da República, ofende no povo espanhol, O México tem sido sempre defensor dos principies da auto·
dctcrminnçilo e nilo intcrvençilo nos assuntos dos Estados, mas unte
n reitcradn conduta criminnl du ditadura que agonia a Espanha,
ngorn, como sempre, nuo quer ser cúmplice de atos contrârios ao
pncto jurldico cm que se funda a existência nus Nações Unidas",
Fnlando depois, no plcn6rio da Conferência, o próprio Chefe do
Governo Mcxicuno rculirmou, pcssonlmcntc:, us suus dcnúncins.

-227-

'l

'.1.·

j

l

•i

j

.i
:j
:~

.]

·j
i'

A Espanha emitiu nota, fazendo acusações politicas c até mesmo pessoas contra o Presidente mexicano, denunciando, inclusive,
ligações suas com a CIA. As conveniências diplomâticas determinariam, contudo, um retardamento na sua aprcciaçilo do assunto,
dando-se, posteriormente, a morte do gcncrallssimo Francisco
Franco.
3, Depois do 2• connilo mundial, duas guerras, localizadas cm
países da Ásia, tiveram grandes repercussões, havendo momentos cm
que pareciam prestes a se constituírem estopins de novas hecatombcs
para toda a humanidade,
A primeira delas foi na Coréia, após a derrota dos japoneses c a
criação de dois governos separados cm Coréias do Norte c do Sul,
tendo se iniciado a luta cm 1950 c durado cerca de 2 anos. Baldados
foram, até hoje, os esforços de se estabelecer uma Coréia unificada,
independente c dcmocr6tica, por meios pacíficos.
A outra foi a do Vietname, cujas sangrentas e dramãticas cenas
silo dos nossos dias. Nada nem ninguém conseguiu deter os victcongs
que conseguiram, ao final, vitória ampla c incondicional,
derrotando, inclusive, todo o poderio da América do Norte.
Agora, os Estados Unidos, através da palavra de Henry
Kissingcr, vieram a declarar seu apoio à admissilo das duas Coréias
na ONU- pretensilo rejeitada, ln llmine, pelo Conselho de Scguran·
ça - embora ressalvando que isso nilo deve vir cm prejuízo da
eventual unificação da na·ção coreana.
Já outro foi o seu comportamento cm relação a admissilo da
República Dcmocrãtica do Vietname c da República do Vietname
do Sul, conforme projeto apresentado por países não alinhados. O
assunto provocou grande debate, onde todos os membros do Conselho de Segurança mostravam-se favorâvcis ao referido ingresso, com
a cxccçilo única dos Estados Unidos.
De pouco adiantou o argumento de que o povo vietnamita, a
maior vítima do connito indochinês, estava disposto a reatar as relações com a América do Norte, Ou a ênfase ao conceito da universalidade da ONU, rejeitado, durante 20 anos, pela oposição desse País a
entrada da China.
A história de intransigência se repete, c vem a utilização abusiva
do direito de veto, cm verdade contrária ao espírito c à letra da Carta
c às declarações das grandes potências cm Silo Francisco.
O princípio de respeito ao pluralismo ideológico c político
podcr6 servir para o equacionamento de outros problemas, mas não
predominou cm relação ao caso cm espécie. Para isso, os Estados
Unidos não se constrangeram de fazer uso de regulamento feito cm
1946, acionando um instrumcnto que, de fato, é um resquício de
tradição superada c odiosa.
Os povos, cm geral, c cm especial os asiãticos c os africanos, tcruo encontrado, em mais esse episódio, suculento manancial para
bem explorarem a antip6tica atitude yankee.
Ele põe por terra, de fato, o princípio de que a Organizaçilo cst6
baseada no princípio da igualdade soberana de todos os Estados
membros, pois, pelo menos dentro da ONU, poucos, muito poucos,
têm poder de decisão cm última instüncia.
Como pode, cntilo, quem exerce a ditadura do veto, reclamar
contra uma csdruxulamcntc inquinada "tirania da maioria", que
seria exercida na ONU, cm determinados episódios, por tãticas
coercitivas que juntariam esforços c votos de países asiãticos, africanos c do bolo soviético?
O instituto do veto tem que ser, se nilo abolido, pelo menos
reformulado, de forma que nilo fique na dcpcndcncia de Estados
isolados, mas - quem sabe? - colocado cm termos de bloco de
nações.
Para que u ONU tenha autoridade realmente supranacional,
ni\o pode haver soberania nacional preponderante de uns cinco ou
seis. Isso só se casa no jogo de nações isoladas, mas nilo numa
usscmbli:iu cm que as negociações c decisões deveriam todas decorrer
do consenso da maioria, jamais da imposição dos mais poderosos,
sob pena de deixar de ser, de fato c de direito, u verdadeira sociedade
das nuçilcs que se propôs melhorar os caminhos do mundo.

Talvez, por essas e outras coisas, é que o acontecimento ae
maior rcpcrcussilo na XXX Asscmbli:ia-Geral - arrastando uma
multidilo de expectadores que lotaram as dependências da ONU terá sido a farfalhantc apresentação de .I di Amim Dadá. Logo de inf·
cio, com seu corpanzil enorme, coberto de medalhas, expressou-se
cm dialcto tribal, aparvalhando os próprios tradutores oficiais ...
que, proclamando-se africano verdadeiro, disse que se dirigia à
Assembléia cm língua africana, pois não desejava falar num idioma
de imperialistas estrangeiros.
Registre-se, por sinal, que ao lado do aspecto circense da
apresentação, seu discurso conteve considerações a merecerem
estudo c meditação, Mais como Presidente da Organização da
Unidade Africana, que mesmo como Chefe de Estado da República
· de Uganda, mostrou que a cooperação económica de qualquer ln·
dolc com os países cm desenvolvimento deve cfctuar-sc, rigorosamente, sobre a base do benefício mútuo para ambas as partes, assim
como de respeito pela soberania nacional de cada Estado. Acresceu
que, estando quase concluída a guerra pela livre determinação dos
povos do continente africano- com cxccção do extremo meridional
c de lugares isolados- continua a luta para lograr outro tipo de autonomia que é a da independência económica, sem a qual a liberdade
poHtica carece de sentido. Advertiu que, os que lã forem não devem
ter a velha mentalidade colonial de seus predecessores, que vinham à
África convencidos de que o faziam para trabalhar entre seres
humanos de segunda classe. Mostrou, por fim, que devem ir sabendo
que serão empregados c não patrões, pregadores de ideologias políticas ou construtores de impérios estrangeiros.
Essa é sem dúvida, a posição da maioria das nações que vão se
autonomizando como Estados independentes, o que mostra que a
ONU tem que ser reformulada a fim de que, ali, não haja vontades
predominantes de quem quer que seja, mas verdadeira assembléia de
iguais. E isso só ocorrcr6 quando se afastar, de vez, a hipertrofia dos
poderes decorrentes da possibilidade de recurso individual ao veto,
privilégio de tão poucos.
Os tempos são outros. Houve o despertar de novas forças. Os
pobres conscicntizaram-sc de suas potencialidades, A coesão c a soli·
daricdadc dos mais fracos assegura-lhes, jâ, um peso específico no
próprio poder decisório internacional. O próprio Kissingcr, rcconhc·
ccndo a interdependência global, proclama que o progresso, ou o
dc•astrc, scrâ comum.
preciso, pois, assegurar um novo rumo nas relações políticas c
económicas do mundo. Só assim sairemos da grande crise dos nossos
dias.
4. As discussões c a posterior aprovação de dois projetas de
resoluções, representando interesses antagónicos da Coréia do Sul c
do Narte, dilo bem a medida do atual jogo de forças existentes no
mundo.
Proposição apresentada pela Argélia c outros países, sobretudo
socialistas, pedia "as verdadeiras partes" do atual Armistício de Paz
coreano - considerando-as, como tais, Coréia do Norte c Estados
Unidos, com a exclusão da Coréia do Sul - que o substituam por
um Acordo de Paz, como medida para diminuir a tensão c manter c
consolidar a paz na Coréia, com a evacuação de todas as tropas
estrangeiras destacadas na parte sul, sob a bandeira das Nações
Unidas.
J6 outra- apresentada pela Irlanda do Norte, Estados Unidos
da América c outros, sobretudo do mundo Ocidental- exortava as
partes dirctamcntc interessadas (nelas, a Coréia do Sul) a celebrarem
negociações com a maior brevidade, a fim de ser possível dissolver o
mundo das Nações Unidas, ao mesmo tempo que se adotcm as
medidas adequadas para manter o Acordo de Armistício.
Disposições, como se vê, bem diferençadas entre si.
Debateu-se, durante dias, a qucstilo. No final, na 2.071• sessão
da Primeira Comissão, foram examinados c votados os respectivos
projetas de resolução. E quais os resultados?
·
Submetida à aprcciaçilo, a última proposiçilo teve 59 votos a
favor, 51 contra c 29 abstenções, sendo, asssim, aprovada.
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-228África do Sul é ilcgltimo, nilo tendo o direito de representar o povo
do pnfs, c que os movimentos de libcrtuçilo nacional silo os
representantes autênticos da maioria oprimida do povo sul-africano.
Condena, também, energicamente "os ates dos Estados c intc·
rcsscs estrangeiros económicos c de outra lndolc que seguem,
colaborando com o regime racista da África do Sul", c que, com isso,.
Como se vê:, as duas posições antagónicas ficaram cobertas, por "o alimentam a persistir cm suas politicas desumanas". Insta, ainda,
resoluções distintas, devendo assinalar-se a larga faixa de abstenções . aos principais associados comerciais desse pafs - e particulariza,
a que se socorrem pnfscs que, mais afinados com o chamado bloco entre outros, o Reino-Unido da Grii·Brctnnhn c Irlanda do Norte,
ocidental, nem sempre o acompanham cm certas votações · de Estudos Unidos da América, França, República Federal da
interesse das suas grandes potências, representadas, sobretudo, pelos Alemanha, Japão c Itália - a que cessem sua colaboração com tal
Estados Unidos da América.
regime, cooperando com as Nações Unidas nos esforços para crradi·
O Brasil, mesmo, votou a favor daquela primeira proposição c
caro apartheld.
se absteve cm relação à segunda, E adotou posição de igual abstenMais uma vez os resultados obtidos são eloqUentes da tendência
Ção cm relação a dois outros projetas de resoluções- de interesse do dos Estados Membros da ONU: 33 a favor, 15 contra c 13 abstcn·
' povo palestino- combatidos pela República Federal da Alemanha,
çõcs.
Inglaterra, Estados Unidos, Israel c outros. Ambos, alirls, ter·
E haveria a assinalar, nos grandes debates, a presença singular c
mimiram aprovados.
um tanto curiosa do Sr. Jamil M. Baroody, Delegado da Arábia
O primeiro deles solicitava que se convidasse a Organização de
Saudita, com sua irreverência atingindo gregos c troianos. Último
Libertação da Palestina para participar, cm igualdade com outros
dos signatários da Carta de São Francisco, a sua presença continua·
participantes cm todos os esforços, deliberações e Conferências
da nas Assembléias da ONU, durante esses 30 anos, lhe dá uma
sobre o Oriente Médio, que se celebrem sob os auspícios das Nações
autoridade c conceito que lhe permite - a ele que mais conhece toUnidas c, cm especial, da Conferência da Paz, cm Genebra. O outro
das as pedras daquele xadrez - certas incursões que a outros seria
criava uma comissão para implementação c "cxcrcfcio dos direitos
indubitavelmente temerárias.
·
inalienáveis do povo palestino",
Em relação à URSS está cansado de lhe jogar no rosto a nefasta
Foram novas vitórias dos árabes-palestinos, pois já no ano
passado assistiram ao seu líder Yassir Arafat participar dos debates ução de sua politica secreta c aos Estados Unidos os tcntâculos
da XXIX Assembléia-Geral da ONU. Falando pela OLP, surprccn· odiosos da CIA. Figura singular c controvertida, para alguns, poços,
deu a todos ao, ousadamcntc, colocar seu braço no dorso da cadeira de sabedoria, para outros, pernicioso c falastrão, assistimo-lo cm ai·
destinada aos Chefes de Estado. Esse ano, novo representante, o Sr. guns pronunciamentos notáveis - sobretudo, cm conteúdo
Kaddoumi, voltou a falar nas Nações Unidas, chegando a afirmar filosófico - abrindo um leque de verdades contundentes, embora
que "conservaremos nosso fuzil c seguiremos cm nossa luta até obter nem sempre ndstritas aos assuntos cm exame. Não poupa as
ajustiça c a vitória", E é essa luta, a que eles estilo entregues obstina· potências coloniais do passado, vcrbcrando sempre, cxpccifi·
damentc, que talvez se constitua, no presente, no ponto mais explosi· cnmcnte, contra o rastro de esterilidade c miséria deixado pela
vo sobre a face da terra, onde, pela primeira vez depois do conflito Inglaterra nas terras que terá explorado.
mundial, incxistc qualquer guerra declarada.
S. A maior contribuição do Brasil à temática da XXX
Os resultados nas votações dos dois projetas de resolução cm Assembléia-Geral da ONU, já estava praticamente definida quando,
questão- que o representante de Israel disse ser totalmente inaceitá· na VII Sessão Especial que a antecedeu, o nosso Ministro das Rela·
veis para seu governo, que se negaria a se sentar à mesma mesa com ções Exteriores, Chanceler Azcrcdo da Silveira, propôs o restabeleci·
a Organização de Libertação da Palestina- comprovam, tambê:m, a mente de um disciplinamcnto normativo das relações económicas
observação feita anteriormente, sobre as novas tendências da entre países desenvolvidos c os subdesenvolvidos, ou os em dcscn·
maioria dos Estados-Membros da ONU. No primeiro caso: 101 vo· volvimento.
tos a favor, 8 contra, 27 abstenções. No segundo: 93 a favor, 18
r; sabido que os chamados países do Terceiro Mundo hã muito
,contra, 27 abstenções.
vem coordenando seus esforços numa luta comum cm favor de uma
Repetia-se, de uma certa forma, o episódio cm relação ao política de valorização dos preços das matérias-primas que
Sionismo, já considerado pela mesma 3• Comissão c posteriormente exportam, procurando corrclncioná·las ao custo daquilo que
confirmado pela Assembléia-Geral, como uma das formas de importam.
Embora não integrante do bloco dos não alinhados, o Brasil
discriminação racial. Essa questão, por demais controversa, força,
não
tem
sido indiferente u algumas de suas tomadas de posição. Foi
sem dúvida alguma, a conccitunção do que seja racismo. Apesar
disso, o resultado final foi de 72 votos a favor da resolução, 35 contra o que ocorreu, por exemplo, nu Conferi:ncin Energética Mundial, cm
c 32 abstenções, em que o Brasil formou, surpreendente c que- contrariando a orientação dos Estados Unidos, Japão c membros do Merendo Comum Europeu - terminamos por apoiar a
incongruentemente, ao lado da iniciativa ârnbe.
No final das contas, tudo isso serve para mostrar como a ampliação do ternário da referida reunião, para que ela cobrisse, tum·
balança de poder mundial vem sofrendo alterações profundas. bê:m, as questões do comércio de matérias-primas cm geral. Forman·
Naçõcs que, nos tempos moderno e contemporâneo, foram como do ao ludo do grupo da OPEP (Arãbia Saudita, Argélia, Irã c
que donas do mundo, vêem, hoje, a innui:ncin crescente de antigos Venezuela} c de países consumidores cm desenvolvimento (lndiu,
vassalos, falando grosso c arrastando consigo aliados de ontem, ou Zaire, etc} o Brasil se incorporou à luta contra os dcsnlvcis relativos
ati: mesmo de hoje. E o grupo afro-asiático agignntn·sc, cada vez a esse comércio, nus relações de troca com as nnçõcs desenvolvidas.
A posiçilo defendida pelo Brasil na ONU, nilo foi assim,
muis.
O fato í: que a ONU terá chegado, na sessão de lO de novembro surpreendente, embora nilo se encaixe dentro da linrn de açilo
último, ii sua exasperação· máxima, cm que o Delegado de Israel, conjunta traçada pelo Terceiro Mundo que propugna, coordenada·
'
Embaixador Chnim Hcrzog terminou dramaticamente rompendo, de mente, por reivindicações mais imediatas.
mãos levantadas c do alto da tribuna, a cópia da resolução aprovada,
Embora não se o declare, o que se propõe, cm última análise, i:
diwido que ela tinha a validade, tilo·somontc, de um simples papo! como que a criação de um novo GATT, pois o objctivo seria, exala·
que se rusga,
mente, um acordo geral sobre comércio, regulamentando agora as
Favorável foi, tumbi:m, o voto do Brasil ii proposta, de uutoriu reluçõcs económicas norte-sul, de tal forma que proporcionasse uma
do grupo nilo alinhado, em que se afirma que o regime racista du matriz polltico-jurldica pura ncgociuçõcs especificas.
O representante do Uruguai propôs, cntilo, que a Comissão nilo
submetesse a votação a outra propositura, desde qu-e, cm seu cntcn·
der, a aprovação de uma era cxcludcntc da outra. Derrotada essa
iniciativa de natureza processual, o segundo projeto veio a ser tam,
bérn aprovado, com 51 votos, 38 contra, .:ocorrendo 50 abstenções.

-229Raciocina-se que, na ntual crise do sistema económico mundial, Tomé c Principc. O Brasil purga hoje, aliás, a tibieza- mais que a
a periferia, cm vez de sofrer passivamente os efeitos da crise, tam- tibieza, o crasso erro- com que se houve, no passado, cm relação às
colónias portuguesas, agora se elevando a nações independentes. Falbém, originou pressões de natureza recessiva. Como tal, é preciso como afirmou o chanceler brasileiro, no discurso pronunciado em tou-nos a visão histórica do futuro, comprometendo-nos demasiado
Plenário, abrindo, oficialmente a XXX Assembléia-Geral - superar com a politica colonialista de Salazar c Marcelo Caetano.
Talvez, nesse fato, tenha residido a razão do imediato - c para
distorções resultantes de uma visão centrada nos pulses desenvolvialguns precipitado - reconhecimento de Angola, sob o Governo de
dos.
EKpondo o mesmo assunto na 2• Comissão, a de Assuntos Agostinho Neto, tão logo obtida a sua independência, a !I de novcm- '
Económicos e Financeiros, o. EmbniKador Sérgio Correu da Costa, bro último. que era preciso superar, o quanto antes, o fosso que
Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, reafir- nós mesmos cavamos, quando primamos por desconhecer, no pasmou algumas conseqUências pragmáticas da proposta apresentada. sado, os justos anseios de emancipação de nossos irmãos africanos.
O resultado é que, colhendo o que semeamos antes, deixamos de conAssim, tcrlamos:
a) assegurar tratamento diferenciado e acesso a mercados para tar, logo de inicio, com a simpatia c a confiança tanto da antiga
as eKportaçõcs dos pulses cm desenvolvimento cm condições mais metrópole pós-salaznrista, quanto dos povos autonomizados, Os
favoráveis;
sucessivos contactos havidos- inclusive, cm Nova Iorque, entre a
· b) preservar os preços reais das cKportaçõcs de produtos base, delegação do Brasil c esses paiscs, cm especial Moçambique c Anoriginários em pulses em desenvolvimento;
gola, cm alguns dos quais tivemos a oportunidade de participar, grac) assegurar 'o abastecimento adequado de matérias-primas e ças à fidalguia do Embaixador Sérgio Corrca da Costa- terão tido,
sem dúvida, o maior significado na superação de possíveis ressentioutras mercadorias a palscs participantes do acordo; c
d) reconhecer o direito de acesso dos países cm desenvolvi- mentos anteriores.
mento.
A própria saudação especialmente feita a eles pelo Brasil, no disEm relação a outros assuntos que envolvem posicionamento na- curso de abertura da XXX . Assembli:in da ONU, representou um
cional já definido, o Brasil terá ouvido com satisfação a alocução do elo de toda uma cadeia de esforços empreendidos para que, vencida a
Ministro argentino, Angcl Robledo, em que houve referência me- fase de mágoas c desconfianças, possamos reavivar os laçós de um
ramente passageira à questão dos recursos naturais. Com efeito, res- passado que nos fala da nossa própria origem étnica c de igual repultringiu-se o chanceler portcnho a dizer que, frente ao problema de so nativista a todas as formas de colonialismo.
escassez dos mesmos, ua cooperação não é uma alternativa senão a
6. Essas, Sr. Presidente c Sr. Senadores, as impressões mais
única salda, já que somente o esforço mancomunado da comunidade marcantes que nos ficaram, no cumprimento da missão, para nós tão
internacional poderá brindar-lhe uma cfctiva solução", Assinale-se, honrosa - como tcrâ sido, igualmente, para os ilustres colegas Seinclusive, que na VI Comissão, a Jurídica, nem a Argentina nem lo- nadores Lourival Baptista, Vasconcelos Torres, Lázaro Barbosa c
gicamente o Brasil, trouKcram à baila o problema dos cursos d'âgua, Jcssé Freire- de representar, por indicação da liderança do nosso
evitando-se, assim, a confrontação, e deiKando o caminho livre para Partido c designação do Senhor Presidente da República, o Senado
a construção de Itaipu.
Federal, integrando a Delegação Brasileira, na condição de ObserJá o acordo nuclear firmado entre o Brasil e a República Fe- vador Parlamentar junto à XXX . Assembléia-Geral da Organização
deral da Alemanha terá sido, implicitamente, objeto do pro- das Nações Unidas. Nesse ensejo, estamos encaminhando à nossa
nunciamento feito, logo no primeiro dia dos trabalhos, por Kis- biblioteca, para enriquecimento de seu já valioso acervo, o conjunto
singer, ao advertir para os perigos da disseminação crescente da ca- de todas as atas publicadas, relativas no Debate Geral, que ali se trapacidade de produção de armamentos atómicos, bem como do vou, através das palavras dos representantes de todos os Estados
chanceler britânico, James Callaghan, advogando maior poder de presentes àquele conclave.
7. A ONU é o próprio mundo, com todas as esperanças que
controle e fiscalização dos materiais c equipamentos nucleares.
O Chanceler alemão, Hans Dietrich Genscher, não fugiu ao desperta c os desenganos que provoca. Ali, também, hã um turbilhão
assunto, demonstrando que aRFA, como um dos principais produ- de paixões. Interesses que se conflitum. Homens que se confrontam.
tores de equipamentos nucleares, tem iguais preocupações. Mas NaçÕes que se enfrentam c se evitam. Transparece, fácil, a fraqueza
defende, pari passu, um sistema universal de cooperação no campo dos grandes e, igualmente, a força dos fracos.
A ONU é a paz que se busca. Mas é, também, desgraçadamente,
económico, ressaltando que o problema a resolver consiste cm "utilizar as vantagens da tecnologia nuclear para fins pacíficos, evitando a guerra que se esboça a cada instante, no eterno desencontro do
ao mesmo tempo, a proliferação das armas nucleares".
amor. (Muito bem!)
Na terceira Comissão, assistiu-se acalorado debate relativamente ao projeto de resolução, de autoria de um grupo de pulses
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Com a palavra o
em que predominam os árabes, pelo qual se considera o Sionismo coSr. Senador Vasconcelos Torres.
mo uma das formas de discriminação racial. !;: uma outra etapa c forma de lutn do litlgio que se trava no Oriente Médio. Mui sucedidos,
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
anteriormente, na tentativa de eKpulsurcm Israel da ONU, a vitória o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
dessa mais recente iniciativa provocou repercussão politica mundial.
Os trabalhadores da Fábrica Nacional de Motores desencaA argumentação de que tal fato implicaria numa nova expressão de dearam, no momento oportuno, justa campanha pela revisão
unti-scmitismo, os árabes respondiam, sempre, que tal não tem sen- salarial. Atualmentc percebendo ordenados irrisórios, eles estão
tido, desde que todos eles ti:m a mesma origem semítica. No final das confinntes de que tanto a Empresa quanto as autoridades do Ministécontus, o que visum, sobretudo, é munter prcssilo sobre Israel, evi· rio do Trnbulho levarão em conta suas justas pretensões.
tando que se cristnlize o seu domínio sobre os territórios ocupados
Foi organizada uma Comissão de Salários, cm assembléia recenmilitnrmentc.
temente realizada, e os informes para u proposta de renovação do
Nesse episódio, para surpresn de muita gente, o Brasil votou cm contrato coletivo de trabalho se revestem du maior objetividadc
favor da Rcsoluçi\o que saiu vencedora por 70 votos, contra 29, cons- possivcl.
tatando-se, ainda, 27 nbstcnçõcs.
O levantamento das necessidades dos operários vinculados à
Outro acontecimento, de especial significado pura nosso Pais, reprcsentuçuo do S:ndicuto dos Trubulhudores nu Indllstrin Metalúrfoi u aprovação, por nclamução, dos projetas de resolução que gica, Mcctinicu c de Material Eli:trico se prolongará,uti: o mi:s de
ndmitirnm três novos Estados independentes como membros da mnio, qunndo dcverú ser dadn a rcdaçi\o no antcprojeto de CCT,
ONU, todos de linguu portuguesa: Cubo Verde, Moçambique c Si\o parn ser submetido ii npreciução da cntcgoria profissional pura os

a
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acertos finais c, cm seguida, aos empregadores, pnrn o estudo das rei·
vindicaçõcs consubstanciadas no documento.
Enquanto isso, os trabalhadores na indústria metalúrgica, mecânica c de material clétrico dos municípios do Rio de Janeiro, Duque
de Caxias, Silo João do Mcriti, Nilópolis, Pnracambi, Nova Iguaçu c
Itagual, somando mais de duzentos mil opcrllrios, estilo na cxpcctati·
va da concessão do adiantamento salarial da ordem de 30%. AI·
gumas empresas, embora ainda não consultadas oficialmente, jll se
niostrnrnm sensíveis no acolhimento da reivindicação, segundo infor··
ma a dirctorin do Sindicato que estll colaborando efctivamcntc para
o desdobramento da comissão, organizada em assembléia especifica,
visando à formação de grupos de trabalho nas empresas, para ajudar
no encaminhamento do pedido aos empregadores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aos operários da FAbrica Nacional de Motores, situada no Município de Duque de Caxias, no
Estado do Rio de Janeiro, hipoteco a minha integral solidariedade
pela justa campanha ora cm andamento. Era o que tinha a dizer.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magnlhilcs Pinto)- Não havendo mais
nenhum assunto a tratar, anuncio para a sessão cxtraordinllria das
.18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
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Americano (SELA), firmado na cidade do Punamll, a 17 de outubro
de 1975, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 163 c 164, de 1976, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; c
-de Economia.

-2Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 21, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 78, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Jules (SP) a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 79, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dade,

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 22, de
1976 (apresentado pela ·comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 80, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Mirandópolis (SP) a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 81, de 1976, daComissilo:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade.

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Declaro encerrada

texto do Convênio Constitutivo do Sistema Econõmico Latino-

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

n• I, de 1976 (n• 36-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o a sessão,
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38• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 8 de abril de 1976
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES Pll'lTO
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 Henrique de La Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-BrancoHclvídío Nunes- Petrônío Portella- Mauro Benevides- Virgílio
Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte MarizJessé Freire- Domício Gondim- Ruy Carneiro- Marcos Freire
-Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio
Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaHeitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezende - João Culmon - Amaral Peixoto - Roberto
Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton
Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco
-Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quórcia- Bene·
dito Ferreira- Lázuro Barboza- Aecioly Filho- Leite ChavesMuttos Leão- Evelí1sio Vieira- Lcnoli '.'argas- Ota ir BeckcrDaniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente.

1: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Dn Sr. I•·S<•cretârio da Câmara dos Deputados, encaminhando à
rt'l'i.w7o do St!nado tlllttígrafo do seguinlf.• projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1976
{N• 1973·8/76, na Casa de oriKem)
Aplica aos servidores da Câmara dos Deputados disposições do Decreto-lei n• 1.445, de 13·2-76 {Reajusta os
vencimentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo,
dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da
llnliio), 1.1 dú outrus pro~ldências.

O Congresso Nucionul dccrctu:
Art. l Y Os utuais valores de vencimentos e proventos dos
servidores, ati vos e inativos, du Ciunnru dos Deputudos silo reujustu·
dos cm 30% {trinta por cento), ex~etuudos '" cusos previstos' nesta lei.
Art. 2~J Os vencimentos dos curgos em comissão da Câmara dos
Dcput:idos integrantes do Grupo-Direçilo e Assessoramento Supe·
riorcs, c os de que tratu o nrt. 5• du Lei n• 5.901, de 9 de julho de
197 J, sUo lixados nos valores constantes do Anexo I desta lei, licun·

do a respectiva esculu acrescida dos Níveis 5 c 6, com os valores liXI'·
dos no mesmo Anexo,
~ I• Incidem sobre os valores de vencimentos de que trata este
urtigo os percentuais de Representação Mensal especincados no
Anexo I, os quais nilo serão considerados para efeito de cálculo de
qualquer vantagem, desconto previdenciário ou proventos de
uposentudoria.

*

2• f: facultado ao servidor, investido em cargo em comissão
integrante do Grupo·Direção e Assessoramento Superiores, optar
pela retribuição de seu cargo efetivo, acrescida de 20% {vinte por
cento) do valor do nível do cargo em comissão, sem fazer jus à
Representação Mensal.
~ 3• Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, a
que se refere este artigo, não se aplicam aos funcionários que se tt.:~
nhum aposentudo com as vantagens de cargo cm comissão, cujos
proventos são reajustados em 30% {trinta por cento), nu conformidade com o disposto no artigo I• desta lei.

§ 4• A reestruturação do Grupo·Direção e Assessoramento
Superiores e a Classincuçào, na respectiva escala de Niveis, far-se-ão
por Atoda Mesa da Câmara dos Deputados.

Art. 3• As gratincações correspondentes às funções integrantes
do Grupo-Direçào e Assistôncia Intermediárias, Código CD-DAI·
110, serão rcajusrudas nos valores nxudos no Anexo I desta lei.
Parágrafo único. A soma da Gratincaçào por Encargo de Dire·
ção ou Assistê:ncia Intermediária com a retribuição do servidor, ·
designado para oxercor a correspondente função, nilo poderá
ultrapassa.r o valor do voncimento, acrescido da Representação Men·
sal, nxado pura o cargo cm comissão integrante do Grupo-Dircçlio c
Assessorumento Superiores, a que estiver diretamente subordinado.
Art. 4• A escnla de vencimentos dos cargos efetivos dos servido·
res em atividade, incluidos nos Grupos de Categorias Funcionais
compreendidos no Plano de Classincaçilo de Curgos, é a constante
do Anexo 11 desta lei.
§ I' As Refcri:ncius, cspecincudas nu escala de que trata este
urtigo, indicam os valores de vencimentos estabelecidos paru ctlda
classe dns diversas Categorias Funcionais, na forma do Anexo III
destn lei.
§ 2• Nu impl:tntnçào da referida escala, será aplicndu uo
funcionário a ReferÇnciu de valor de vencimento igual ao que lhe
couber em de~orrênciu do rcujustamento ~onccdido pelo artigo I•
destu lei.
§ JY Se não existir, na escalu constante do Anexo 11, Referência
com o vulor de vencimento indicudo no pariogrufo anterior, será apli·
cuda uo servidm a Rcferênciu que, dentro du clusse a que pertencer o
respectivo curgo, nu formu estubeh:dda no Anexo III, consignur o
vencimento de vulor superior mais próximo do que rcsultur do
rcujustumCnto concedido pelo urtigo IY destu lei.
Art. Sv Os critérios c requisitos puru n movimentuçào do servi~
dor, de urna pura outn1 Rct'crCnciu de vencimento, serão cstubdcci~

-232dos mediante regulamentação da Progressão Funcional, a ser baixa·
da por Ato da Mesa da Ciimara dos Dep~tados, nas niesmas bases e
critérios fixados para o Poder Executivo.
ParAgrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor do
vencimento estabelecido para a classe final de cada Categoria
Funcional, correspondem à Classe Especial, à que somente poderão
atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da
lotação global da Categoria, segundo critério a ser estabelecido na
referida regulamentação.
Art. 6• t;; institu!da a Gratificação de Atividadc, com as
· caracter!sticas, definição, bcncficiáÍios c base de concessão previstas
no Anexo IV desta lei, não podendo servir para cAlculo de qualquer
vantagem, indenização, desconto previdenciãrio ou proventos de
aposentadoria.
Parãgrafo único. A Gratificação de Atividade fica inclu!da no
conceito de retribuição, para' efeito do disposto no § 2• do art. ~· c
no parágrafo único do art. 3• desta lei.
Art. 7• Às Categorias Funcionais de Técnico Legislativo c
Taquígrafo Legislativo, cujos integrantes estão sujeitos à jornada de
8 (oito) horas de trabalho, aplica-se a Gratificação de Atlvidadc ins·
titu!da pelo artigo 6• desta lei.
Parágrafo único. A Gratificação de Atividadc a que se refere
este artigo não ser.virã de base para o câlculo de qualquer vantagem,
indcnização,.dcsconto prcvidcnciãrio ou proventos de aposentadoria.
Art. 8• Aos cargos integrantes das Categorias Funcionais
comuns à Câmara dos Deputados c ao Poder Executivo serão aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificações e
condições de trabalho fixados para aquelas Categorias pelo Decreto·
lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Art. 9• O percentual referente à Gratificação por Trabalho com
Raios X ou substãncias Radioativas é fixado em 40% (quarenta por
cento), de conformidade com a Lei n• 1.234, de 14 de novembro de
1950, calculados sobre o valor do vencimento percebido pelo
servidor.
Art. lO As Gratificações pela Representação de Gabinete serão
fixadas por Ato da Mesa da Câmara dos Deputados, com base nos
princípios c valores estabelecidos para o Poder Executivo.
Art. li O reajustamento dos proventos da !natividade, na
forma assegurada pelo artigo I• desta lei, incidirA; exclusivamente,
sol1rc a parte correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre
outras parcelas, de qualquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, apenas, a referente à gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 12 O reajustamento de vencimentos e proventos concedido
por esta lei, e o pagamento das Representações Mensais c, da Gratificação de Atividade, nos casos e percentuais especificados, vigorarão a parti: 1c t• de março de 1976.
Art. I~ Nos resultados ijos câlculos decorrentes da aplicação
desta lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em rela·
ção aos descontos que incidirem sobre o vencimento ou provento.
Art. 14 A despesa decorrente da aplicação desta lei serA atendi·
da à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Ari. 15. Esta Lei entrarA em vigor na data de sua publi~ação,
revogadas as disposições em contrArio.

ANEXO

!SCA'A OE RETRIBUIÇ}IO UOS CARGOS EM

COMISS~O

E FUNÇCES DE DI•

REÇ}IO OU ASSISIENCIA INTERMEDIARIAS DA CIIIIARA DOS DEPUTADOS

N!VEIS

VENCIMENTO
HENSA'

CD·DAS·6
a) OIREÇM E AS CD·OAS.. 5
SESSDRAMEN'rO- CO·DAS·4
SUPERIORES
co-D,\5·3
CD·DAS·2
CO·DAS·1

20.000,00
18.000,00
17,000,00
14.500,00
13.000,00
11.000,00

GRUPOS

----.......

REPRESENTAÇAO
MENSA'
60%
55%
50%
45%
35%
20%

VA,OR MENSA'
DE GRATIFIC~
ÇAO

NlVEIS

Corre la·

çio com

catego rias de
nive1 '!!.
· perior
CD·OAI·3

2.500,00

b) OIREÇAO E A~

CO·DAI·2

1.900,00

SISTENCIA IJi

CO·OAI-1

1.500,00

TERMEOIARIAS ·

.

.
.

Corre la·

çio com

catego ..
rias de
nlvo1

m~dio

CO·OAI·J

1.500,00

CD· DAH

1.300,00

CD·D,\1-1

1.000,00

-'MEXO

.
.
.

11

ESCAI.A DE VENCIMENTOS E RESPECTIVAS REFERENCIAS DOS CARGOS
EFETIVOS DA r i<ARA DOS DEPUTADOS

Valor 1110ns&l
Valar IM!nsal
Valor mensal
de venc11110nto Roferinc14s de vencimento Referê'nciu de vencimento Referinc1as
Cr$
Crs
CrS

13,313,00
12,678,00
12,075,00
11,501,00
10,953,00
10.432,00
9,934,00
9,461,00
9,011,00
8,582,00
8,173,00
7,783,00
7.412,00
7.060,00
6,723,00
6,403,00
6,098,00
5,807,00
5,531,00
5,4167,00
5,0,11,00
4,j ,00
4,55,,00
4,335,00
4.128,00
3.932,00

57
56
55
54
53
52
'61
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
JS
37
36
35
34
33
32

3,745,00
3,565,00
3,395,00
3,233,00
3,078,00
2.932,00
2.792,00
2,659,00
2,532,00
2.41,,00
2,29 ,00
2.187,00
2.083,00
1.985,00
1,891,00
1,801,00
1.716,00
1,634,00
1.556,00
1,482,00
1.411,00
1.345,00
1.201,00
1,219,00
1,160,00
1.106,00

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

17

16
IS
14
13
12

li
lO

9
8
7
6

1.053,00
1.003,00
956,00
911,00
868,00

5
4

3
2
1

j

l
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III

(eont.1n~çio)

REFERENCIAS DE VENCIMENTOS DDS CARGOS EFETIVDS DA CIHARA
DOS DEPIIIADOS

Ctteforhs
Func onals

GRUPOS

Referinchs dr
Venc11M!nto

~aorGo

a) Tícnico Lt;hlatlvo

CD·AI.•Dil

j

APOJO

b) Taqulgrafo Leghht1vo

CD•AI.•DIJ

LEGJSLATtVD

c) Assistente Legislativo

CD•AL·DI2

tliptcial •de54a57
Clnse "CM ·de49a~l
Cluse "B" ·de44a48
Cluse "A" ·de39a43

I

Cluse
especial

!!

.

Vt:. :'it/P::RIO:\
(CD·tõ:O•,OO)

d) Agente de Segurança
Legislativa

•I

I

e) Assistente de Plenírlos

I

o\ux! l!.:sr 4o Z:nfor-:'I&CfC"

COD!GD

Vencimento

Funciona h
-----,,1

~~'"" AdminhtrotJ.ICD•SA·BOI

!

S<RVIÇOS
AUXILI~RES

(CD·SA·BDO)

b) Oat11Õgrafo

..
SCP.\'!C~S

CC

1) Motorista Oflt:lill

TF<·\I.~~(Iilf~

DI'! CTAL

ruRl:.RIA

F.

(CD·lP•IZDD)

-

-

co-m~-1co3

c)

CD•to"·lOU Cl&111e
, C!lpachl
Cl•••a ·c·
C:l4••a •o•
C:1olUI '"A'"

"·

"

CO•TP·I2Dl Classe
espeei.1l ·de21~25
Cl1sse ~n· ·del~0120
Cllue "/\" • de 11 a 15

I

CD·NS•916 Clasu
especial
CD•NS·917
Claue •c•
Técnico do Admlnls·
Cluse "8"
CO•NS•923 Classe "A"
traçio

b) Farmaciiutlco

•dc54a57
-de49a53
-do44a48
-do37-1.3

CD·NS•90S Classe
especial -de54a57
Chsse "O" •de46a53
ClASSe "A" -de37a45

.,
CIJ'fW AT:\.'!
DA!It.~ UI: ilr•

-··-·-~-

1-:~dlco

CD·NS·9Q1 Classe "r." •de~Oa ~.)
r.luse ·~" "d~ 47 D 41
CliiUO "A" .. de 43 ~ 41i

_______...._______
(jornnda de 6 hs)

____ ....

o\',111il!olr C:ll All:U/\
tCII C'Jlt.UU.I.I
(jornll~'• de a 1\J', 1

co-~~~-,o25

YJ:L •rCDN
jCZ)•rm•10DC'II

llt;Coltc da T.:olaec.:-.a•
n~c.1çÕn• u 1:1eu.cl
4~ollo

!lo

rnljcnt..~

.......

nA~

CD-ti~-1027

•

'•l]~nt.••

clll

-da
•dQ!
•da
•da

:17 11

""'
"

32 •
26 .a l1
1' a

C!ol:\10
"'pcc:ioll •de 37 "
Cl.:s:an •c:• ·da lO a '36
t:la•g• •o• •de:lan
..:lo~s•• '"A'" •de ll a ~).

c:t-ll~-10<14 C1oi'I~O

I
-::::::-1-

flu

Clusa
aspctc:L&l .. de :ll • 3S
Cl.allct "LI'" •da lO a l2
Cl.u:~e •;.,.•
..da 24 a .n

"

c:;:-::::• :.Ol)

awrvt-;~.;,

rilil

., ....w ••· "'""'• .

r=:

.I

srn·J.p~o ~·~;..

1) TÚcn1Cn do ],W~JDfoltÚ '
rio
..
()arnAi.la do e hl, I

cr:--1:~:·1eor.

C~·tm•l!IO~

ClpC!C:1.:S1 •diiUaU
O:lo11olo., '"b'" •do
23
C:l,""o '"A'" •IJall"U

a .•

C1•r::cr
O!ô('OCU1 "di 37 4
•du 32 ...
c1o.~1a• •o•
•.ilc 27 •
C:1~•~~u •c•
-do ::o o1
Cl<~"'" •u•
C:lol115C "A" •du 12 .:.

lJ
J6

31
25
lt

C1to~IU

or.pocl.ll. -~a
Cl•'liiC •c~ •dv
•d.,
Clto~lil\1 •c:•
cl.:.u;e •a• -d•
ClAIIIO "A·

37 a lt
JO 11 lCi
:u ,, 29
14 • 22
l •

Cla1110
Ui'CIC1011
"D"
Cl.:SIU'O '"C"
Cl.:.no •n•
Cll.liii:O '"A'"

J1 a )l
27 li 3.:1
21 A 26
l'o a 1l
:l A '

•••

Clo1~1o..,

•do
•doi
•f!o
·d•
•C:o

•

ClolU.O
or.poc1111 •de )7 a lt
Cl41UC •.:• •rie)2a3G
Cl•c•c •n• •do 24 A l1
ClolUIC '"A"
4 " 11

•••

1)
c)

A5'ctntc c!O r.oc&nl:ro
c:, Apo•o

;ao.

c) Tc1.:r0f1Ut4

CD·SA·802 Classe
espec:1a1 ·de2Ba3D
Classe "B" ·de24a27
Classe MA" ·del6M23

a) Ennenhelro
Arqultoto

CD-NH-10'2

bl ':~.:n.l.co a~ r.a41o!o

.,

-de37139
.. de 32 a 36
•de28&31
•de24a27

b) Agente de Portaria CD•TP•l202 Classe
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
BASE DE COIICESSAO
E VALOR

OEFIIIIÇAO

DENOMJ NAÇAo DA
GRATIFICACAO

GRATIFICAÇM DE ATIVIDADE Devida aos servido· Corresponder•te a 20'.1:
res inclul'dos nas Ca (vinte por cento} do
tegor1u FuncionaiS vencimento percebido

de Técnico Legislati
vo e Tllquigrafo Le:'
gislativo do Grupo·
AtividBdes de Apoio
Legislativo e nas Ca
tegori~s Func1onaf5
do Grupo-Outras At1·

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados.

(Pausa.)
pelo servidor, cessande a concessÃo e
o pagamento com
Aprovado.
aposentadoria, · na
fo1'!M estabelecida· ...
A matéria vai 11 Comissão de Redução.
cm regulamento.
·

vidades de Nfvel Su·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:

per1or, su~e1tando o
servidor a jornada
de 8 (oito) horas.

I ils Comis.<Õe.< de Constituição e Ju.<tlça, de Serviço
Púh/ico Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação,
Sobre a mesa oficio que será lido poJo Sr. 1•-Secretllrio

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçüo
no 21. de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia co·
mo conclusão de seu Parecer n• 78, de 1976), que autoriza a
Pre[citura Municipal de Jules (SP) a realizar operação de cré·
dito no valor de CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros),
tendo
Parecer, sob n• 79, de 1976, da Comissão:
-de Constitulçio e Justiça, pela constititucionalidadc c
juridicidade.

f: lido o seguinte
GABINETE DO LI DER DA ARENA
Oficio n• 58/76
BrasUia, 8 de abril de 1976
A Sua Excelência
Senhor Senador José de Magalhães Pinto,
DO. Presidente do Senado Federal
·

Em discussão o projeto.
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.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor
Deputado Josins Leite, para integrar, cm substituição no Senhor
Deputado Prisco Viana, a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s. 2 e 5/76,
que "acrescenta item ao caput do artigo 99, c modifica a rcdçaão do
seu§ I•, da Constituição Federal" e "modifica a redução do§ 3o do
art. 104, da Constituição Federal", respectivamente.
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço.
-José Boniráclo, Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) substituiçüo solicitada.
Passa-se à

Será [cita a

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Lcgis·
lativo no I, de 1976 (n• 36·8/76, na Câmura dos Deputados), que aprova o texto do Convénio Constitutivo do Sistc·
ma Económico Latino-Americano (SELA), firmado na ci·
dade do Panamá, a 17 de outubro de 1975, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 163 c 164, de
1976, das Comissões:
-de Relações Exteriores; c
.- de Economia.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães

Pinto~-ltem 3:

Discussão, cm turno único, do Projeto ae Resolução
n• 22, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia co·
mo conclusão de seu Parecer n• 80, de 1976), que autoriza a
Prc[citura Municipal de Mirandópolis (SP) a realizar
operação de crédito no valor de CrS 2.500.000,00 (dois mi·
lhõcs c quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 81, de 1976, da Comissão:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovnm, pcrmnneçnm scnl:.ldns.
(Pausa.)
Aprovado,
A mutériu vni à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhücs Pinto)- Esgotada u matéria
constante da pauta da Ordem do Diu.
Sobre a mesa, reduções finais dos Projetas de Decreto Legisla·
tivo n• I, de 1976. c de Resolução n•s 21 c 22, de 1976, upr,ovudos nu
Ordem do Diu da presente sessão c que, nos termos dti purilgral'o
único do art. 355 do Regimento Interno, se nua houver objc~iio do
Plcnúrio, scrilo lidas pelo Sr. 1•-Sccrctário. (Pausa.)
São lidas us seguintes

~I

-235PARECER N•17l, DE 1976
Comluio de Redaçlo
Redaçio final do Projeto de Decreto Lealalatlvo n• 1, de
1976 (n' 36-B/76, na Cimara dos Deputados).
·

de galerias pluviais e canalização do Córrcgo Maribondinho, naquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publi·
cação.
PARECER N• 174, DE 1976
Comlssio de Redaçio

Relator: Senador Vlralllo Tbora
A Comissão apresentà a rcdaçilo final do Projeto de Decreto Lc·
gislativo n• I, de 1976 (n•. 36-B/76, na· Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Convênio Constitutivo do Sistema Económica
Latino-Americano (SELA), firmado na cidade do Panamã, a '17 de
outubro de 1975.
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Vlqlllo T'von, Relator- Orestes Quércla- Renato
Franco.
ANEXO AO PARECER N•l72, DE 1976
Redaçlo llaal do Projeto de Decreto Lealslatlvo n' 1, de
1976 (n• 36-B/76, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I da Constituição, c cu,
, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

DE 1976

Aprova o texto do Convênio Constltutho do Sistema Econômlco Latino-Americano (SELA), firmado na cidade do Pa·
namá, a 17 de outubro de 197!.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• ~aprovado o texto do Convênio Constitutivo do Sistc•
ma Económica Latino-Americano (SELA), firmado na cidade do Pa·
namâ, a 17 de outubro de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua
publicação.
PARECER N•173, DE 1976
Comlssio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Reaoluçào n• 21, de 1976.
Relator: Sen.odor Orestes Quércla
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução
n• 21, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jales (SP) a
realizar operação de crédito no valor de Cr$ 3.000.000,00 (três mi·
lhões de cruzeiros).
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quérda, Relator- Viqillo T4vora - Renato
Franco,
ANEXO AO PARECER N•l73, DE 1976
Redaçlo final do Projeto de Reaoluçio n•ll, de 1976.
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 1976

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jales, Estado de Sio
Paulo, a realizar operaçio de crfdlto no valor de
CrS 3.000.000,00 (três milhiles de cruzeiros).
O Senado Federo! resolve:
Art. I• e: a Prefeitura Municipal de Jalcs, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens 11 c III do art. 2• da Rcsoluçilo n• 62, de 1975, do Senado
Federal, a fim de que possa realizar operaçilo de cr~dito, no valor de
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), com a Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S.A., destinada a financiar a construção

Redaçlo llaal do Projeto de Resoluçio n• 22, de 1976,
Relator: Sénador Omtel QIMrda
.
.
.
A Comissão apresenta a· redaçilo final do Projeto de Resolução,
n• 22, de 1976, que autoriza a ·Prefeitura Municipal de Mirandópolis
(SP) a realizar operação de ci~dito no valor de Cr$ 2500.000,00
(dois milhões c quinhentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Qufrda, Relator- VlraOio Tbora - Renato
Franco,
'

'

ANEXO AO PARECER N• 174, DE 1976
Redaçlo final do Projeto de Resoluçio n•ll, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Autoriza a P~efeltura Municipal de Mlrandópolis, Estado
de Sio Paulo, a realizar operaçio de crflllto no· valor de
Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• ~ a Prefeitura Municipal de Mirandópolis, Estado de
Silo Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fi.
xados pelos itens II c 11! do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Se·
nado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito
no valor de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões c quinhentos mil cru·
zciros), junto à Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S.A., dcs·
tinada ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltico a se·
rem executados cm vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta rcsoluçilo entra cm vigor na data de sua pu·
blicaçào ..
· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- As redaçõcs tinais
lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrc·
tário. ·
Silo lidos c aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N•103, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redu·
çilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• I, de 1976.
Sala das Sessões, cm 8 de abril de 1976- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N•104, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdaçilo
final do Projeto de Resolução n• 21, de 1976.
Sal~ das Sessões, cm 8 de abril de 1976- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N•105, DE 1976
· Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispenso de publicaçilo para imediata discussão c votação, da redução final do Projeto de Resolução n• 22, de 1976.
·
Sala das Sessões, e~ 8 de abril de 1976- Roy' Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das rcdações finais
anteriormente lidai.

-236Em discussão a reduçiio final do Projeto de Decreto Legislativo
n• I, de 1976.
Se. nenhum dos Srs. Senadores desejar usai da palavra,
encerrarei u discussão. (Pausa,)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovlim permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa·sc, agora, à
apreciuçiio da rcdaçiio final do Projeto de Resolução n• 21, de 19(6,
Em discussiio a rcdaçiio final. (Pausa.)
,Não havendo quem queira discuti·la, declaro·• encerrada.
Em votaçiio.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa·se, nesta
oportunidade, à apreciação da rcdação final do Projeto de Rc·
soluçiio n• 22, de 1976, anteriormente lida.·
Em discussiio a redução final. (Pausa,)
Niio havendo quem queira discuti·la, dcclaro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A maioria vai à promulgaçüo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais havcn·
do que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de

amanhn a seguinte

ORDEM DO DIA

-3Requerimento n• 67, de 1976
(Tramitaçiio conjunta com os de n•s 64, 68,69 c 70, de 1976)
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 67, de 1976, do
Senhor Senador V.asconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da Ordem .:lo Dia do Ministro do EKér·
cito, General Sylvio Frota, baiKada por ocasião das comemorações
do 12• aniversários da Revolução.

-4Requerimento n• 68, de 1976
(Trumitaçiio conjunta com os de n•s 64, 67, 69 e 70, de 1976)
Votação, em turno único, do Requerimento n• 68, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcriçuo, nos
Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da
Marinha, Almirante Geraldo de Azevedo Hcnning, ba'ixndn por
ocasião das comemorações do 12• aniversário da Revolução.

-5Requerimento n• 69, de 1976
(Tramitação conjunta com os de n•s 64, 67, 68 c 70, de 1976)
Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n• 69, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcriçiio, nos
Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Araripe Macedo, baixada por ocasião das
comemorações do 12• aniversário da Revolução.

-6Requerimento n• 70, de 1976
(Tramitação conjunta com os de n•s 64, 67, 68 c 69, de 1976)
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 70, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro Chcre do
Estado Maior das Forças Armadas, General Antônio Jorge Corri:a,
baixada por ocasiiio das comemorações do 12• aniversário da Rc·
voluçüo.

-7-

-1-

-z-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 30,
de 1976- DF, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal , c dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 128 e 129, de 1976, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude: e
-do Distrito Federal, ravorâvel.

Requerimento n• 64, de 1976

-8-

(Tramitação conjunta com os de n•s 67, 68,69 c 70, de 1976)
Votação, em turno único, do Requerimento n• 64, de 1976, do
Senhor Senador Lourival Baptista c outros Senhores Senadores,
solicitando a trunscriçilo, nos Anuis do Senado Federal, das Ordens
do Dia do General de Exército Antônio Jorge Corri:a, Ministro
Chcrc do Estudo Muior das Forças Armadas, do General de Exército
Sylvio Couto Coelho da Frota, Minislro do Exército, do Almirante
de Esquadru Geruldo Azevedo Hcnning, Ministro da Marinha, c do
Tcnentc·Brigadeiro Joelmir Campos de Araripc Macedo, Ministro
da Acron:\uticu, ulusivas ao 12• aniversário da Revoluçilo de 31 de
Março de 1964,

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
135, de 1975, do Senhor Sénador Nelson Carneiro, que modifica e
acrescenta dispositivos nu Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 687 e 688, de 1975, das comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidndc, com a emenda que apresenta de n• I·CCJ: e
-de Legislação social, ravorâvcl no projeto c u emenda da
Comissão de Constituiçilo e Justiça.

Votação, em turno único, do Requerimento n• 59, de 1976, do
Senhor Senador 01air Bcckcr, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, de artigo publicado no "Jornal de Santa
Catarina" <lu cidade de Blumenau, cm sua edição de 26 de março de
1976.

O SR. PRESIDENTE (Magnlhãcs Pinto) - Está encerrada a
~cssüo.

( L<Vallta·.<e a ses.<ào às 18 horas e50 ml11utos.)

39• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 9 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E LOURIVAL BAPTISTA

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Allevir Leal - Evandro Carreira - Cattete
Pinheiro- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José SarneyHelvídio Nunes- Petrônio Portclla- Mauro Bcnevidcs- Virgílio
Tllvora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinartc MarizRuy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana - Ruy SantosDirceu Cardoso - Eurico Rezendc - João Calmon - Roberto
Saturnino - Benjamim Farah - Gustavo Capanema - Itamar
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Leite ChavesMattos Leão- Evelásio Vieira- Tarso Outra.

1
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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 P.roceder à leitura do Expediente.
C:Jido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N•17S, DE 1976
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 101, de 1975 (n• 327-B, de 1975, na
origem), que "acre!<:enta parágrafo ao Artigo 7• da Lei
n• 5.692, de 11 de agosto de 1971, tornando obrigatórios estu•
dos sobre trânsito, no ensino de I• e 2• graus".
Relator: Senador HeMdlo Nunes
De autoria do ilustre Deputado Pinheiro Machado, o presente
projeto manda acrescentar mais um parágrafo no nrt. 7• da Lei
n• 5.692, de I I de agosto de 1971, que fixa as Diretrizes e Bases para
o ensino di: I• e 2• grnus, com o objetivo de incluir, obrigntoriamen·
te, estudos sobre tr:insito no conteúdo específico de Educação Moral
e Cívica.
Justificando a proposição, seu eminente Autor observa que a
iniciutivu em exame constitui n terceira tentativa no sentido de tornar
obrigatório o estudo sobre trânsito nos estabelecimentos de I• e 2•
graus, tendo sido rejeitadas '" duas anteriores por ter faltado "certa
sensibilidade para as implicações do problema, de parte de alguns
dos relutares dcssus propositurus. , .
Reportando.,e, a seguir, ao pnrecer da Conselheira Maria
Terezinha Tourinho Saraiva, do Conselho Federal de Educnçilo, so·
brc projeto idêntico do Deputado Henrique Fanstonc, apresentado
cm 1972, citu o uutor da presente: proposiçilo, entre outros, O!'
seguintes tópicos:

"O problema de acidentes de trânsito é universal e de grande
importância, merecendo todo apoio as iniciativas que visem a educar
o povo no sentido de proteger a própria vida e a do semelhante. Os
acidentes de trânsito matam e ferem mais do que as guerras."
Prosseguindo, a ilustre Conselheira observa: "0 problema é de
tal gravidade que, mesmo com a obrigatoriedade, nas escolas desses
países, do ensino das normas de trânsito, o número de acidentes
ainda é elevado",
Se compararmos os números de acidentes ocorridos cm palses
como os Estados Unidos, França, Alemanha, Austrália, Polônia c
Ãustria, cm cujos currlculos escolares das escolas elementares e de
grau médio figuram estudos sobre trânsito, com os países que não
os incluí rum, .. constaremos que: nesses os números de acidentes são,
uinda, mais aterradores".
Citando, por sua vez, conclusões de recente pesquisa do DNER,
realizada cm 40.965 acidentes ocorridos só nas estradas pavimentadas, ficou constatado que 70% decorreram de uma falha humana, ou
seja, da imprudência ou do despreparo do condutor do veiculo.
Outra recente pesquisa nacional revela que de 100 mortes causadas por acidentes de trânsito, 70 foram provocados por deficiência
de educação do motorista.
Voltando, ainda, ao Relatório da Conselheira Maria Tcrezinha
Tourinho Saraiva, o autor da presente proposição transcreve o
seguinte trecho: "/\ ciência do controle do tr{lfcgo se apóia cm três
variáveis principats: engenharia, policiamento c educaçdo. "A respei;
to desta última variável, a mesma Conselheira assim afirma: "A
educação é falar indispensável para que se consiga o equacignamcn·
to dos problemas do trânsito. A medida que incluirmos no currículo
pleno de nossns escolas o estudo das normas do trãnsito, estaremos,
sem dúvida, encontrando a solução para a gravidade desse problema
social".
E, cm outro passo de seu Parecer, assim afirma: "E importante
lembrar que, à proporção que nossas crianças forem educadas com
relação ils normas de' trânsito, estaremos participando de uma bata·
lha meritória que objetivn diminuir o número de acidentes, quer para
os pedestres, quer para os motoristas. Há, ainda, a considerar que,
utruvi:s dns crianças c jovens, estaremos reeducando os adultos,
levando-os a proteger-se contra os acidentes c salvando milhares de
vidas.
A escola brasileira nilo se pode eximir desse dever social c clvico.
Este voto, prolatado em li de janeiro de 1972, recebeu aprova·
çüo uni•nimc da Câmara de Ensino de I• e 2• gruus, do Conselho
Fcdcrul de Educucüo.
Como todos sabem, de ucordo com a doutrina do currlculo
definida nu Lei n• 5.692, a prévia determinuçilo dos conteúdos, que
deverão integrur os curdculos, está nitidamente separada dos
currlculos propriamente ditos.
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mos que a determinação dos conteúdos se processa cm camadas que
sucessivamente se acrescentam, A primcirn é o núcleo comum, previsto no nrt. 4•, "caput", e inciso I do § I•, a ser fixado pelo egrégio
Conselho Federal de Educação. A segunda camada consta de Educa·
ção Moral c C!vicn, Educação F!sica, Educação Art!stica, Progra·
mos de Saúde c Ensino Religioso, este obrigatório para os
estabelecimentos oficiais, mas facultativo para os alunos. A terceira
camada caracteriza-se como parte diversificada, emanávcl de uma
das duas fontes, ou de ambas, a saber, do Conselho de Educação de
cada sistema de ensino, ao qual caberá relacionar matérias além das
do núcleo comum e dos próprios estabelecimentos. A quarta cama·
da, difin!vel ainda como parte diversificada, constitui-se pelas maté·
rias destinadas às habilitações profissionais do ensino de 2• grau.
A escolha dos conteúdos que irão formar cada curr!culo é feita,
como se vê, segundo a sistemática da lei, por aproximações succssi·
vas e em escala decrescente, numa intencional busca de autenticidade
aos vários n!veis de influência que se projetam no ensino, como mui·
to bem observa o Parecer n• g53/71 da Câmara de Ensino de I• c 2•
graus do Conselho Federal de Educação.
O núcleo comum, obrigatório cm âmbito nacional, c destinado
à formação geral, constitui-se de três ãrcas: comunicação e expressão, estudos sociais c ciências.
O Estudo de Moral c Cívica alia-se obrigatoriamente a essas
matérias do núcleo comum, como desdobramento dos estudos
sociais, uma das áreas dos estudos gerais.
Assim sendo, a inclusão de estudos de trânsito no conteúdo de
Educação Moral c Cívica visaria, necessariamente, a complementar
a transmissão, no ensino regular, de um elemento importante base
comum de conhecimentos lndlspensiveis a todos os alunos ou de um
componente comum de idéias fundamentais, que integram o cstudan·
te na sua própria sociedade c na cultura do seu tempo.
Quando da votação do nnteprojcto da atual Lei n• 5.692, houve
quem julgasse dcsneccssãria a inclusão de Educação Moral e C!vica
como disciplina obrigatória do curr!culo escolar, tendo-lhe sido •.
ainda, apresentada a Emenda n• 51, de autoria do ilustre Deputado
Edilson Távora, visando a determinar os seguintes objctivos das
nulas de Moral c C!vica; conhecimentos da Constituição; noções
sobre funcionamento do Poder Legislativo; incentivo à participação
política c ao ingresso nos partidos legalmente organizados, como
meio de fortalecimento das instituições democráticas, interesses
pelos processos eleitorais c convicção na importância do voto;
consideração com as pessoas idosas; solidariedade humana; c comba·
te aos v!cios, destacada mente aos tóxicos.
A emenda não foi acolhida por conter norma excessivamente
casuística.
Entendemos, também, que é no programa da disciplina Moral e
Clvica que tais temas, como outros igualmente importantes, devem
ser desenvolvidos c transmitidos aos alunos, devendo-se deixar a car·
go da Coordenação da matéria a elaboração do referido programa.
Seja como for, como muito bem ponderou a Conselheira Maria
Tcrezinha Tourinho Saraiva, "não se trata da inclusão de uma nova
disciplina" o que, por certo, quebraria a sistemática da Lei do ensino
cm vigor, "mas de sua inclusão quer cm Moral c Civismo, quer nos
demais conteúdos do sctor de Estudos Sociais".
No mérito, entendemos com o Conselho de Educação que a
iniciativa é oportuna c merece acolhida, para que, ratificando o que
dispõe o art. 125 da Lei n• 5.1 08, de 21-9-66 (dispõe sobre o Código
de Tr•insito), o Ministério de Educação c Cultura possa promover "a
divulgnçi\o de noções de trânsito nas escolas primárias c médias do
Pufs .. ,"
Pela aprovação do Projeto.
Saia das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Tarso Outra,
Presidente- Helvidlo Nunes, Relator - Henrique de La Rocque Eveláslo Vieira- João Calmon.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
Havendo matérias cm regime de urgência dependendo de
parecer du Comissiio de Rcdaçuo, c verificando-se a ausência
temporária da maioria de seus membros, esta Presidência nos termos ·
do § I• do artigo 90, do Regimento Tnterno, designa os Srs. Senado·
rcs Ruy Santos c Mauro Bcnevidcs substitutos eventuais na referida
Comissão.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Sccretário.
São lidos os sc~uintc~
REQUERIMENTO N• 106, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca b, do
Regimento, para o Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1976, que rca·
justa os vencimentos, salários c proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal c dá outras providências.
Sala das Sessões, cm 9 de abril de 1976.- Petrônio Portella.
REQUERIMENTO N•107, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca b, do
Regimento, para o Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1976, que
aplica aos servidores da Câmara dos Deputados disposições do
Decreto-lei n• 1.445, de 13·3·76 (Reajusta os vencimentos c salários
dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da União) c dá outras providências.
Sala das Sessões, cm Q de abril de 1976,- Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os requerimentos
serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do
Regimento Interno.
1 Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo Sr. I•·
Secretário.

elido o seguinte
REQUERIMENTO N•108, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado
pelo Excclcntissimo Senhor Presidente da República, General Ernesto G<isel, ontem, cm Cuiabá.
Sala das Sessões, cm 9 de abril de 1976.- Lourlval BaptistaRuy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
art. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido
a exame da Comissão Diretora. (Pausa.)
Hú oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobvrc Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Como eco- um dos muitos ecos, aliás- da minha intervenção
nos debutes que se travaram neste plenário, no mês passado, cm
torno dos proventos dos Diretorcs e Presidentes de Sociedade de
Economia Mista, recebi o seguinte documento, cuja leitura passo a
fazer, na Integra:
ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara do Munlclpio de Lages
GABINETE DA PRESIDBNCIA
"Ofício n• 108/76
Luges, cm 18 de murço de 1976
Assunto: cumprimentos,
Sr. Luiz Cavalcante:
A Presidência do Poder Legislativo do Municlpio de
Luges, vem pelo presente comunicar, que em Sessilo realizada

.~
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rimcnto formulado pelo Senhor Vereador Walter Pedro
Castagna, inserindo cm Ata votos de cumprimentos a
V. Ex•, por vosso intercss.e c incentivo à poupança da econo·
mia do dinheiro públiéo.
Aproveita a oportunidade, para reiterar protestos de ele.
vada estima c distinta consideração.
Atenciosamente
Aderbll Antoalo Andrlde,
Presidente."
Sr. Presidente, ao fazer desta tribuna o veiculo maior dos meus
agradecimentos à Câmara Municipal de• Lages, pela honroslssima
proposição que venho de inserir nos Anais desta Casa, cumpre-me,
também, ressaltar que o fato é apenas uma prova a mais de que o ze.
lo pela' coisa pública se distribui, igualmente, pelo Poder Legislativo
cm seus três planos- o nacional, o estadual c o municipal.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Muito bem I Palmas.)
O.SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
I·

O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faleceu, na terça feira, cm Aracaju, o Sr. Herbcrto Vieira de
Melo. Agricultor e pccuarista, tendo sido Prefeito de· Rosário do
Catctc, integrava uma das mais tradicionais famOias do meu Estado.
Seu irmão, Dr. Edélzio Vieira de Melo, foi Vicc-Governador do
Estado c Deputado Estad'ual cm várias legislaturas, .e seu filho,
Carlos Augusto Cabral de Melo, é o atual Prefeito de Rosário do
Catctc, prosseguindo nos rumos de seu pai, agora falecido, que sem.
pro se d.Siacou pelo espírito público, que o movia a estar pcrmancnlcmcntc pronto a servir ao Estado de Sergipe, por cujo desenvolvimento c bcm-estar sempre lutou.
Sergipe, como sabemos, é' um pequeno Estado onde algumas
famllias tradicionais, pela fidelidade inquebrantável aos altos pa.
drõcs da formaçilo moral, transmitida de gcraçilo a geração, se destacam na comunidade, como um relevo na'planfcíc.
A Família Vieira de Melo, que desde muitas décadas vem dando
figuras destacadas ao Estado de Sergipe, nos mais vatiados sctorcs
da atividadc pública c do trabalho privado cm prol da construção da
sociedade, é, sem favor, uma dessas reservas espirituais, nas quais as
novas gerações podem encontrar inspiraçilo c exemplo para o
encaminhamento do idealismo próprio aos moços.
com sincero pesar, Sr. Presidente, que registro esse triste acon.
tccimcnto: que veio enlutar a sociedade scrgipaita. E o (aço cxpres,
sando meus sentimentos à digna viúva, Dona Mlriam Cabral de
Melo, aos filhos c demais familiares de Hcrbcrto,Vicira de Melo, de
quem fui amigo pessoal c a cuja memória presto,· neste instante, esta
derradeira homenagem. '(Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• nilo está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllio TAvora.
O SR; VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o se.
guintc discurso. Sem revisão qo orador.) Sr, Prcsid'cnte, Sr. Se·
nadares:
Um ano passado da posse dos dirigentes estaduais, havemos que
dar conhecimento a esta Casa dos resultados· primeiros do trabalho
que vem sendo desenvolvido no meu Estado, o Ceará, pelo Gover.
nadar Adauto Bezerra, sem dllvida alguma, um dos administradores
que vem exercendo o seu múnus com n consciência nltlda do esforço
que, cm plano nacional, se faz hoje para manter o Pala no rumo do
desenvolvimento cconômlco c da estabilidade social estA veis.

Em sua mensagem à Assembléia Lcgislati~a,' o primeiro mugis·
trado dh nossa terra, se hã mostrado bastante prAtico ao mostra~ a
estratégia doação que traçou para o seu Governo, c da qual 'os resultados iniciais jã começam a ser apontados c reconhecidos por todo o
povo cearcnsc. Mobilizando os 'mecanismos c rccurs~s neccssâri~s
para enfrentar a crise cm que se envolveu o Estado, conseqUência
natural da própria conjuntura nacional, o Governador Adauto
Bezerra destaca, cm sua mensagem, a sua cstrai~gia de trabalho, ba·
scada na atenuação di descontinuidade administrativa, na captaçilo
de recursos oriundos de fundo perdido ou ·parcialmente subsidiado
. para invcstimcnios, na capacitaçilo técnico-financeira da mAquina
administrativa, para que ela tenha condições de gerar projetas c cxcr·
cer de modo cficicnt~ o controle gcrcncial dos programas cm cxccuçil0, c na imunidade a qualquc! forma<lc pessimismo ou desencanto, conforme afirma S. Ex• no documento enviado ao Poder Legislativo.
.
Governar o CearA, e temos nós o privilégio de tê·lo feito, nilo é
apenas administrar e comandar um Estado.
sobretudo, um d~
lsafio c uma responsabilidade de grande porte. As dificuldades ~ilo
comuns no Nordeste, onde a falta de recursos, a pobreza do solo, a
ausência de diagnósticos cspccfficos, a tibicia do mercado de trabalho, as adversidades climâticas c tudo o que forma o quadro de
permanente drama nordestino silo um constante instrumento de prcssilo c ao mesmo tempo de desafjo ao governante.
·Com uma larga experiência polftica c administrativa, conhc·
ceder do quadro social,, económico c administrativo que encontrou
ao assumir·o Governo, o Governador Adauto Bezerra pode apresentar saldo altamente positivo de Governo, resultado de sua estratégia
de debelar a recessão que afctavao Estado c retomar o ritmo de pro·
gresso, mediante' o uso de técnicas adequadas de administração,
mobilizaçilo plancjada dos recursos humanos c flsicos disponíveis, c,
sobretudo, da corrcção de. rumos que se fazia necessária nos diversos
campos da atividadc govcinamcntal ccarcnsc.
.
De modo mais objctivó, vale destacar aqui algumas das rcali·
zaçõcs que marcaram o primeiro ano de sua ação do Governo. E va-·
mos dar a este Plcnãrio uma idéia do que foi realizado, registrando:
- Convênios de desenvolvimento agropccuârio para projetas
da ordem de 2S,3 milhões de cruzeiros;
- 14 exposições pecuárias n~ ano passado;
- projeto de 'melhoria da qualidade da s~mcntcira, no valor
aproximado de lO milhões de cruzeiros;.
- projeto de protcção contra as secas, atrav~s de convênio com
a SUDENE, no valor de 6 milhões de cruzeiros;
- desenvolvimento da Companhia de Desenvolvimento Agro·
Pccuãrio (Codagro), como parte do plano de Governo, de modo a
que as vendasse elevaram de 1,7 milhões, no primeiro semestre, ppra
14 milhões, no ano de I97'S.
- redução do deftdt operacional da CEASA - Central de
Abastccimcntó, como aparelho estabilizador de custos dos produtos
de maior consumo interno, com elevação da.rcccita cm 31,7 por.
cento,
Com a sua atuaçilo consubstanciada no Plano de Desenvolvi·
menta do.Ccarâ, PLANDECE, que é o seu programa de Governo, a
administraçilo Àdauto Bezerra, a par de dar ao funcionalismo salârios c vencimentos mais justos, 'elevados que foram cm tetas
variáveis entre 30 c 53 por cento, rcccn1cmcntc, reorganizou a mA·
quina administrativa, suprimindo ou· instituindo órgilos, movi·
montando c formando pessoal especializado, na busca programada
· de um instrumental capaz de dar o máximo cm termos de rcndimcn·
to de trabalho.
No que tange aQ cr~dito, as providências institucionais ·rcsul·
taram numa clcvaçilo de operação do Banco do Estado do CearA de
CrS 687 milhões de cruzeiros para I bilhão c 300 milhões de cruzei·
ros, num Incremento da ordem de 92. por cento. As aplicações do
Banco registraram clcvaçilo do mesnio percentual, Paralelamente, o
Banco de Desenvolvimento do Estndo dedicou-se especificamente à
assistênpla das empresas, o que, sem dúvida, béncflcinu a economia

e,
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c administrativa para o futuro. o namoro de operações aprovadas
cm 75 foi de 167, no valor de CrS 183,3 milhões de cruzeiros.
No campo da educação, o Governo do.CcarA elevou de apenas
24,1 por cento para 79 por cento o atendimento no I• Grau,' me·
diante um Indico de recursos elevado que visava a atender à faixa ctlí·
ria entre 7 c 14 anos. A par disso, a população estudantil foi bencfi·
cinda com u.m serviço assistencial que atingiu a 280 mil com merenda
escolar, I 55 mil com material didâtico, 28 mil com tratamento odon·
to lógico c 4 mil bolsas de estudos distribuldas.
Q Sr. Mauro Benefldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um

aparte?
O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
O Sr. Mauro Beae•ldea (MDB...;. CE).- Nobre Scnador.Virgllio Távora, a Bancada do meu Partido, ná Assembléia Lcgislàtiva
do Estado do Ceará, jã iniciou, como· é da melhor tradição naquela
Casa, um exame abalizado c pcrcucicntc da .Mensagem do ilustre
Governador Adauto Bezerra, lida no dia primeiro de mar~o. quando
da abertura da presente sessão legislativa. Mais detidamente coube
ao Deputado Alfredo Marques fazer a avaliação das metas governa·
mentais que foram delineadas no PLANDECE c que, no primeiro
cxcrclcio, segundo S. Ex•, nilo puderam ser atingidas cm função,
acredito, das dificuldades com que se defrontou a atual adminis·
traçilo. No.momcnto cm cjuc V. Ex•, abordando as rca!i~açõcs do
Çiovcrno, foca)•za, a esta altura do seu discurso, a situação da cdu·
cação no Estado do Ccarâ, cu queria lembrar - trazendo, jâ um
dado atualizado - que o professorado ccarcnsc atravessa dias dos
mais dificcis, cstâ reclamando do Chefe do Poder Executivo o
imediato envio à Assembléia de uma mensagem pertinente ao Esta·
tuto do Magistério. Ainda hoje, nobre Senador Virgflio Távora, o
jornal O Povo, que teceu elogios às realizações do I• ano de
Governo ...
O SR. VIRGILJO TA VORA (AR.ENA- CE)- Nem sempre
o faz!
O Sr. Mauro BeneYides (MDB - CE) - ... cm editorial muito
bem lançado, aponta, realmente como indispcnsãvcl, a ndoção. de
providências por parte do Governo ·para normalizar esta situação
angustiosa do magistério oficial. Assim, quando V, Ex• se reporta à
'atuação do Governo Adauto Bezerra, valho-me do ensejo para formular veemente apelo cm favor do nosso professorado, abraços· com
.imensas 'dificuldades cm razão dos parcos vencimentos auferidos.
Era este o aparte ao brilhante discurso di: V. Ex•, que entendi oportuno formular, neste instante.
O SR. VIRGILIO TA VORA (ARENA -CE)- Agradecemos
a V. 'Ex•, cmi~cntc Senador Mauro Bencvidcs, 'pelo aparte que só faz
enriquecer essa enumeração que, mais que uma série de dados apre·
sentados, é o reconhecimento de uma Administração que cstlí realmente, levando o CearA avante.
·
Quanto ao que V, Ex• percute, isto'é, o pleito dos professores
estaduais - muito justo, aliâs - constitui ele objcto de estudo por
paçtc de S. Ex• o Sr. Governador, com o mesmo carinho com que
foi, hã meses,, contr~ a opinião generalizada, aquele outro dos
funcionârios públicos estaduais, que tiveram - se a memória não
nos trai - o. maior aumento percentual de todas as Unidades
Federativas do Pals.
Com prazer, acolhc.mos o apelo de V. Ex• c podemos, desde jâ,
apresentar a, garantia de que S. Ex• o Sr. Governador não cstâ
absolutamente alheio ao problema, ao cootrârio, debruça-se sobre
ele, para dar-lhe solução justa, certa ~ de acordo com as possibili·
dadcs do Erârio Estadual.
Continuamos, Sr. Presidente:
Essas são apenas algumas das cifras ilustrativas do que a per·
tinácia de um esforço inteligente pode obter. A exemplo do que
conseguiu o Governo Federal. no plano nacional, um do1 pontos

. básicos do trab.Íiho de recuperação da economia ccarcnsc vem sendo
a redefinição do.sistcma de plancjamcnto. O Govcrn~dor Ad.Íuto
Bezerra, buscando afinar o seu Governo .com as dirctrizes do I
,PLANDECE c cÓm a Sccrctiuia de Plancjamcnto do Governo
<;entrai, ·mantém a SEPLAN cm estreito contato .cqm us Juntas
Sctoriais c Assessorias de Planejamcnto por todo o Estado, sintonia
que não fora ainda conseguida, a despeito do Decreto n• 8,9Q2/69. A
SEPLAN realizou, sob a orientação do Governo, I 5 estudos c pesquisas da estrutura-base do CearA, 9 estudos de tipo financeiro c
orçamentário, 9 convênios com entidades nacionais c 64 com Prc·
fcituras Municipais.
A transferência de problemas de administração de um pcrlodo
de recessão acrescentou às dificuldades já natur.ais, que são
imanentes,' a circunstlincia de mudança de Governo. As enchentes
haviam reduzido bruscamente a 'produção, descapitalizando a cstru·
tura produtiva c desestimulando a expansão do plantio para o ano de
1975. Em' conscqUéncia, as indústrias se contralram c a 'crise de
liquidez se propagou.
Assim, uma série de instrumentos de indução roram ncccssârios
para a produçiio c para a elevação de produtividade. Esses instrumentos resultaram cm 20 por cento de investimento na produção das
principais lavouras c cerca de 32 por cento do seu valor. Os investi·
mcntos da SUDENE, incrementados a 1.546 por cento, deixam acre·
ditar que a retomada de um pcrlodo de crescimento os fará sentir
com bastante intensidade no Cear;\, Levada pelo instrumental indutivo dos investimentos públicos, a rede bancâria local incrementou
empréstimos cm 9o por cento.
A par de tudo isso, 'o primeiro ano de administração do governa·
dor Adauto Bezerra tem, no desenvolvimento da pecuária, da clctrifi·
caçiio c do treinamento de recursos humanos cm todas as áreas da
atividade estadual, alguns dos seus pontos maiores. Participa ·o
Ceará de exposições c convenções turlsticas de âmbito internacional,
enquanto o Estado cuida da reconstrução de cidades históricas c de
monumentos c, a curto p·razo, conseguiu incluir-se cm posição' de
destaque no ccnãrio nacional.
No que tange ao cumprimento do I Plano de Desenvolvimento,
os Projetas das Áreas Integradas c do POLONORDESTE incluiram
program'as de desenvolvimento da pccuâria, envolvendo u con·
tratação de 295 técnicos, o atendimento de 114 Municlpi.os pelo cu·
dastramento de 11.891 propriedades, 460 mil bovinos, além de oricn·
tação a quase lO mil criadores, da vacinação de 847.427 reses contra
a aftose, de 24.748 contra a raiva c do treinamento de 60 insemina·
dores.
Na agricultura, registrou-se um aumento de 1.000 por cento nus
operações financiadas. O Serviço de Fertilizantes c Assistência Técni·
ca, a cargo do Banco de Desenvolvimento do Ceará, do INCRA c
dos diversos Convênios, resultou cm 206 ensaios cm 50 Municlpios
das zonas fisiográficas do Estado, representando um sucesso de 84
por cento. Esses organismos ainda prestaram assistência técnica c
sanitária a 24.512 produtores c 25.318 famllias, difundindo tecnolo·
gia de preparo do solo, plantio, combate às pragas, silagem, vucinu·
çi!o etc, buscando, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade de vi·
da do homcm'do campo c dos produtos, como o algodão c outros
exportáveis. E, cm cada um desses programas, é de se destacar u.rccn·
mcndaçilo para que implcmcntos c insumos sejam adquiridos aos
fabricantes locais, como medida de estimulo ao desenvolvimento du
agroindústria no Estado. Com uma capacidade de armazenamento
de 400 toneladas c de produção de I5 toneladas d~ gclo por dia, o go·
vcrno ccarcnsc colocou cm funcionamento o Frigorlnco de For·
talcza, encarregado h'?jc do congelamento diârio de pelo· menos 20
toneladas de pescado,
'Objetivando a integração social c melhoria da qualidade de vida
do homem, u Secretaria do Trabalho desenvolveu neste ano uma
açilo permanente, atendendo desde casos de desemprego ati: uo
acompanhamento c rcinteriorizaçfto de homens que emigravam pura
as grandes cidades, sem condições de nelas permanecerem,
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caractcr(stica de nossa rcgiilo, a administração Adauto Bezerra pro·
•moveu a aquisição de cinco novas viaturas para a segurança pública,
instalou 12 unidades de saúde, além de adcqúar, !7 outras c de iniciar
a construção de. mais 7..o incremento da yac\naçilo preventiva, como
forma de combate às doenças transmisslveis, chegou a atingir um
lndíce de 1.400 por cento, sendo que a menor elevação, no caso a do
sarampo, subiu cm 83,3 por cento. o·númcro de consultas médicas
na rede estadual elevou-se em 150 por cento, atingintlo at~ setembro
de 1975 a 494.221, enquanto o atendimento pelas no~c unídadcs )los·
pitalarcs da Fundação de Saúde do Estado foi 74,1 por cento mais
elevado que no ano anterior.
' O Governador do Ccarl nilo se descuidou do desenvolvimento e
sanitizaçilo urbana. Reformulou-se o plano de coleta, transporte,
prccondicionamcnto c destino dos esgotos. Ccnt~ e quarenta cidades
foram cobertas pelos novos projetes de abastecimento de água, "con·
tratos foram firmados com o BNH".
O seu grande plano de estender o beneiTcio a grande parte 'de
Fortaleza, cidade sobre fossas, sem dúvida que marcará in.dclevcl·
mente a sua administração.
Uma prova da melhoria de condições de vida do ccarcnsc pode
ser vista ou pelo menos inferida dos.números da prestação de contas
anual, no que concerne também à segurança pública, a criminalidade
diminuiu cm 30%.
No desenvolvimento sctprial de obras públicas destacamos
dados significativos c promissores- 178 km de novas estradas fo·
ram construidos pelo Dcpartámcnto Autónomo de Estradas c Roda·
gcm c 7Q,4 pelo Consórcio Rodoviário do Ceará S.A.
Paralelamente, 314,82 km de linhas-tronco de distribuição (288
na 'área rural), 850 propriedades foram clctrificadas com uma potên·
cía instalada na área rural de nada menos que 7,533 Kca via 796 km
de linhas de aita c baí~a tensões.
Um dos mciÓs usados para a recuperação da economia foi a
construção civil; altamente geradora de empregos. O Estado con·
cluíu de seu próprio projeto 33.789 m' de obras públicas.
Outras realizações no campo económico, são projctOS·dc:
- Mapeamcnio geológico - Barita
-Serra de Maranguapc
- Fomento à mineração
- Fluoríta
- Reequipamento do Laboratório
de Anâliscs Minerais.
No momento Clll que tantas vozes pessimistas parecem duvidar
dos caminhos dcmocrãticos para o governo produtivo, uma
reillização do Governo Adauto Bezerra nos tocou'cm partícuhir· na
qualidade de políticos,
AI cstâ, cm breves linhas o destaque que orgulhosos fazemos
dos resultados do trabalho intenso de um colega de Governo. Com
uma receita decrescente, como evidencia seu relatório, OGovernador
Adauto Bezerra buscou recursos c~tra-orçamentârios, procurou
convênios, armou-se de outros recursos, para delinear uma estratégia
de administração que jã cstâ produzindo frutos.
Alcançou recursos de investimento 76% mais elevados que os de
1974, usando suas próprias palavras à guisa de encerramento de
nossos comentários:
Com uma politica de desenvolvimento voltada para a valori·
zaçilo dó homem c a interiorização do desenvolvimento, as aplica·
ções do FDC foram dirigidas, especialmente, aos setorcs de ínfra·
estrutura- 41,04%, c sctorcs sociais 31,28%, participando os sctores
económicos com 20,17%, c o sctor de administração com· apenas
7,51%.
I•
.
E' que dizer, Senhores Senadores, da paz pollt ca - no tona·
mente constatada, de viso, pelos Presidentes dos dois 'Partidos na•
cionaís- que, cm nossa terra, pcrlustraram7 E da coragem com que
cnfrcntuda a crise que se abateu sobre a economia ccarcnsc, mâ~imc
sobre a ind~stria de sua capital?
Honramo-nos, c muito," de, junto com o rcsponsâvel m~ior pelos
destinos do Estado. em tal emergência, havermos, cm um apelo ao
Governo Federal, com o s~corro deste, nüo' uma, mas vúrias vezes,

evitado o desemprego de milharé' de opcrãríos, consoqUência lógica"
que seria da derrocada, que se pronunciava iminente. O entrosa'mcnto Governo Estadual -:- Representação' Fcde~al - realidade na
atual administração ccarcnsc -·iornando posslvcl <:!'carreamento,
para o Ccarâ, dos recursos neccssâríos ao scp desenvplvimcnto'c á
tomada, cm tempo hâbil, pelo Oovcim<lFederal, das providências
necessárias, ·.constituí, por outro lado, )l~nto' ímportantfssímo a. ser
ressaltado, neste instante;
O Cearâ, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reencontro,. com a
atual àdmínístração, os caminhos do desenvolvimento, com paz c
segurança,
Este é o testemun~o que ,a conscíénc~a• nos obriga, neste
momento, a prestar a este Plcnãrio. (Muito bem I Palmas. O orador é
cumprimentado.)
OS~. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. l'fAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de trazer, hoje, à meditação do Senado Federal, um
trabalho realizado por uma equipe de Professores Universitários, a
pedido do IPEAC, e que teve, como coordenador, o jovem
Economista André Franco Montoro Filho, Professor PhD da
Universidade de São Paulo.
Trata-se de um estudo que merece a meditação da Casa e do
Pais. Recordemos antes, o quadro da economia mundial:
Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, ap61 a Segunda
Guerra Mundial, o Mundo Ocidental, marcadamcnte os Estados
Unidos, países da Europa c o Japão, conheceu uma prosperidade
sem precedentes, num ritmo praticamente ininterrupto, Essa
e~pansão

económica foi favorecida não somente pelo desenvolvimento próprio de cada um daqueles países, mas também péla
redução de barreiras alfandegárias, Mercado Comum Europeu e
retorno à conversabilidade das moedas.
Assim, depois de 1960, no fim do perfodo de reconstrução de
após-guerra, o Mundo Ocidental passou a viver dentro de uma
atmosfera de liberdade de trocas comerciais. Jamais, após 1914, a
liberdade de comercialização alcançou nível tão elevado, como
ocorreu a partir de 1960.
Essa prosperidade, ocorrida cm escala crescente, mas marcante
depois de 1960, ensejou a que outros países, an\es marginalizados,
dessem partida no seu desenvolvimento económico, como foi o casá
do nosso Brasil, da Espanha, do Irã e da Coréía ilo Sul.
Enquanto isso, no Brasil, a partir de 1960, a economia brasileira
sofria um retrocesso, caindo o crescimento do Produto Nacional
Bruto, de 10,3%, cm 1961, pura 6,3%, cm 1963. A taKa de inflação
atingia 80%, em 1963, ameaçando ultrapassar o índice de 100%, em
1964. De 1964 a 1967, o crescimento do Produto Nacional Bruto
íimitou-se à mêdiu de 3,7% ao ano, fndice medíocre para um País
cuju população crescia a 2,9%,
Sr. Presidente, Srs, Senadores, esta equipe a que me referi no
início de minha falu, coordenuda pelo jovem Economista André
Franco Montoro Filho, diz o seguinte:
"A politica de crescimento económico adotado no Brasil
após 1964 se baseia no crescimento dinümico do setor indus·
trial que havia se instaludo no Pais anteriormente. Este sctor
industrial se caracteriza pela produção dos mesmos bens que
são consumidos nos países desenvolvidos. Em outras pala·
vras o parque industrial brasileiro é uma cópia do parque
industrial dos pa(ses industrializados e consqaentemcnte o
padrão do consumo deve ser similar. Entretanto este padrão
de consumo requer altos nlveis de renda, cm média supcrio·
res a 2.000 ou 3.000 Jólares de renda per eaplta ao ano.
O Brasil, segundo os dados do 11 PND, apresenta uma
rende per caplta de 748 dólares (1974) c portanto aparente·
mente incompatfvel com o padruo de consumo cKigído. (j
entretanto poss(vcl, desde que a renda seja mal dlstrlbulda,
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que uma parcela de população brasileira tenha o nlvcl de
renda compatlvcl. De fato o censo de 1970 nos mostra que
20% da população dctOm aproximadamente l/3 da renda
nacional e que metade da renda f detida por oomente 10% da
populacio. Supondo, parà sim.plificar os cálculos que no inicio da década dos setenta o produto nacional bruto fosse
igual a 60 bilhões de dólares c nossa população igual a 700
milhões de habitantes teriam os uma renda per· caplta de 600
· dólares anuais.. Usando-se os dados censhúrios, aciina referidos, chega-se à conclusilo que arenda per caplta dos 20% dos
brasileiros de rendas superiores é de 2.000 dólares, enquanto
os restantes 80% receberam rendas anuais de 300 dólares per
caplta. Cálculos similares mostram que os 10% mais ricos
obtiveram renda per caplta de 3.000 dólares.
Lembrando que entre os setores dinâmicos do crescimento cconômico recente do Brasil se destacam as indústrias
produtoras de eletrodomésticos, geladeiras, televisores branco c preto e a cores, aparelhos de som estereofónico e a indústria automobillstica, verifica-se que esse crescimento favorc·
ceu os 20 ou 10% da população brasileira de maior poder
aquisitivo, enquanto 80 a 90 milhões de brasileiros ficaram
praticamente à margem desse processo. Esta é a grande
injustiça gerada pela estratégia de crescimento adotada.
Adicionalmente esse tipo de crescimento gera uma gran·
de dependência do Pais ao comércio internacional. Seja-pelo
alto componente de importações (dircto ou indircto) dos
bens consumidos localmente seja pelo tamanho restrito do
mercado interno com poder aquisitivo, (10 a 20 milhões
equivalente a um pais desenvolvido pequeno, por exemplo a
Bélgica) o crescimento do Brasil, nos termos é existentes,
depende crucialmente de um volume crescente de exportações capaz de gerar as divisas nccessâriaE para as importa·
çõcs.
Atê o terceiro trimestre de 1973, foram obtidos bons
resultados, como é mostrado nos dados da tabela anexa. As
exportações cresceram substancialmente passando de 1.596
bilhões de dólares em 1968 para 6.198 cm 1973, e altos níveis
de crescimento do produto interno, foram alcançados. Estes
resultados foram conseguidos cm grande parte, devido a
situação extremamente favorável da economia mundial."
E aqui vale a pena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lembrar que
realmente a pcrformance expressiva da economia brasileira, em 1973
e mesmo em 1974, somente foi possível devido à forte alta dos preços
dos produtos primúrios agricolas ocorrida nos mercados interna·
cionais. No entanto, já no primeiro semestre de 1975, os preços de
todos aqueles produtos despencaram abruptamente, enquanto que
os preços do petróleo mantiveram-se elevados aos nlvcis do inicio de
1974.
· Continua, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a jovem equipe
de economistas:
'
"O aumento nos preços internacionais de petróleo, cm
fins de 1973. c os problemas cconômicos dos pulses dcsenvol·
vidos alteraram os dados do problema, com importantes
repercussões sobre a economia brasileiru. Já cm 1974
observou-se uma grande uceleraçilo no nlvcl de inflação inter•
nu, que passou de cerca de !9% a.u. cm 1968, (e essa inOuçilo
se manteve de 1968 a 1973) pura aproximadamente 35% u.a.
em 1974! As importuçõcs brasileiras praticamente dobraram
em 1974 de 6.192 pura 12.531 milhões de dólares.
O Sr. Vlrgnlo Táma (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAM,\.R FRi\.NCO (MDB- MG)- Com muito pra·
zcr, Senador Virgllio TAvora.
O Sr. Vlrgnlo Tlivorn (ARENA - CE) - Vamos estabelecer
uma muneiru de podermos truvur o diálogo. V, Ex• no momento

está lendo o trabalho de uma equipe chefiada pelo jovem economista
Franco Montoro Filho, não é?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Exntamentc.
O Sr. Vlrgnlo Tá•ora (ARENA - CE) - Quer dizer, todos
esses conceitos correm por conta da equipe. V. Ex• desejaria que
apresentasse o aparte-critico no fim da leitura ou interrompendo-a?
Quero dizer, estamos estabelecendo como poderíamos fazer esse
debate, porque no momento V. Ex• está procedendo à leitura de
algo da rcsponsubilidudc de uma equipe, não é?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Certo, Ex• Ao
mesmo tempo que leio, e com muito prazer, esse trabalho dessa
jovem equipe, complemento com algumas observações apanhadas de
próprios elementos do Governo Federal.
Como vou estabelecer, já disse aqui, que a economia brasileira
cm 1973 teve realmente no mercado internacional, face no aumento
dos produtos agrícolas, uma pcrformance importante, As palavras
silo verdadeiras, nilo são da Oposição, são reconhecidas pelos próprios elementos do Governo Federal.
O Sr. '.'irgOio Távora (ARENA- CE)- Permita-nos a insistência. Perguntamos quando poderfamos travar o debate, porque
como o travamos com o eminente Líder do Partido de V. Ex• e com
o eminente Vicc-Líder, Senador Roberto Saturnino, nós jã sabemos.
Perguntamos como V, Ex• aceitaria os apartes: se depois da leitura
dessa peça, ou V, Ex• nos concederia sucessivos apartes desde agora?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Fica a critério de.
V. Ex• Evidentemente vou ler todo o trabalho e V. Ex•, antes de
querer criticar ou responder, se quiser tomar conhecimento de todo
ele, seria interessante que esperasse o término dessa leitura.
O Sr. VlrgH!o Távora (ARENA- CE)- V, Ex•, que é o dono
do discurso, é quem diz se deseja conceder os apartes no meio da
leitura.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Tenho o máximo
prazer de conceder a V. Ex• qualquer aparte que deseje, em qualquer
ponto a que se referir a minha leitura.
O Sr. Viremo Távora (ARENA- CE)- Então, vamos abusar
da bondade de V, Ex• c iniciar o debate.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB Excelência!

MG) - Com prazer,

O Sr. VlrgH!o Távora (ARENA - CE) - Pelas palavras que
deduzimos, que traduzem a opiniilo dessa jovem eq"ipe, o modelo de
desenvolvimento brasileiro, ao que ela pensa, se dirigiu apenas para
a satisfação de interesses das classes mais elevadas, deixando 80%está escrito ai- da população brasileira à margem desse desenvolvimento. 1'; isso bem que entendemos?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Poderei reler
aqui o trecho:
"De rato, o censo de 1970 nos mostra que 20% da populnção detém aproximadamente 2/3 da renda nacional, c que
metude du renda é detida por somente 10% da populuçilo."
l'i u afirmativu que contém.
O Sr. VlrgH!o Távora (ARENA - CE)- Mas entre essa ufirmativu e uqucla de que 80% estilo à margem do desenvolvimento, do
fluxo do desenvolvimento- brasileiro, pcrmit.a-nos, eminente
Senudor, há um fosso muito grande.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- V, Ex• pode
dcmonstrur, cntUo, por ruvor?
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE)- Est!t demonstrado,
nilo só por nós, mns por Lunggoni, tilo citado aqui pelo eminente Senudor Puulo Brossard, o que cresceu cada decil da populaçilo economicamente ativa do Brasil, entre 1960 c 1970. Demonstrou que
todos os déccis crcsccrum proporcionulmente: os 1% muis ricos, quC é
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praticamente o grosso do empresariado brasileiro, cresceram menos
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um apar·
do que os 5%. Foram dados apresentados c até hoje aqui não contes· · te?
tados; c como I ,5% dessa população, corresponde aproximadamente
O SR. ITA~AR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.
ao empresariado, temos de chegar àquela conclusão· aqui jd citada de
que, justamente essa concentração de renda se deveu, cm grande
O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA) - Não vou entrar nessa
parte, ao contraste entre a oferta abundante de milo·dc-obra não discussuo, porque longe de mim entrar cm matéria económica.
qualificada e a demanda crescente c não respondida por uma oferta Queria, apenas, dizer quando qualquer de nós traz o pensamento
correspondente da mão-de-obra qualificada. Mas afirmar que 80% alheio sem imediatamente dizer que diverge dele é que cncampou o
da população brasileira licou à margem do desenvolvimento brasilei- pensamento.
ro é uma extrapolação. Segundo ponto: aqui foi dito, nunca foi nc~
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Obrigado a
gado, que os preços internacionais auxiliaram bastante- e não pouco- o crescimento de nossas exportações. Nunca se negou isto, mui- V. Ex•
Mas, Senador Virgflio Távora, é que quando essa jovem equipe .
to ao contrário. Mais ainda, o papa do estruturalismo sulde economistas se refere ao problema das importações brasileiras,
americano, por coincidência nosso eminente conterrâneo, ex-Minisque elas praticamente dobraram cm 1974, cu trago, aqui, uma coisa
tro do Plancjamcnto, ex-Superintendente da SUDENE, Professor da
muito interessante para que a Casa possa analisar, sobretudo cm rela·
Sorbonc ou mesmo de Haward, bem como possuidor de mais outros
ção ao problema da importação do petróleo brasileiro.
tantos tftulos, que bem o caracterizam e pela sua biogralia, como um
B que só recentemente - isto que é importante destacar - o
dos homens mais notáveis deste Pais, que é Celso Furtado, faz, justa·
Brasil iniciou a politica de vincular suas compras de petróleo à
mente, no empenho do aumento das exportações, um dos pontos fun·
exportação de mercadorias brasileiras para os Estados produtores.
damentais do seu chamado Projeto para Brasil.
Era uma falha muito gr:indc, a meu ver, da nossa politica de comér·
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)-Gostaria, se V. Ex• cio c~tcrior: o Brasil comprando o petróleo c mantendo um déficit
me permitisse, relembrar um trecho desse trabalho, onde se diz que grande cm nossa balança comercial com os países produtores de
entre os setorcs dinâmicos do crescimento econômico do Brasil se petróleo, porque não vinculava a essas compras algumas cotas dos
destacam as indústrias produtoras de eletrodomésticos, geladeiras, produtos brasileiros. Vou passar a alguns números; sei que V; Ex•
televisores a cores e preto e branco, aparelhos de som estcrcofônico, gosta dos números.
a indústria automobillstica, e vcrilica-se que este crescimento favoO Sr. Ylrgnlo Távora (ARENA- CE)- Gostamos, ambos.
receu 20% ou 10% da população brasileira, que tem maior poder
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Realmente, são
aquisitivo, enquanto 80, 90 milhões de brasileiros ficaram praticadados muitos interessantes:
mente à margem desse processo.
O Brasil importou, em 1974, Si% do petróleo, constituin·
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- V. Ex• vai nos pcrmi·
do, naquela época, 22% da pauta da importação brasileira.
tir lembrar-lhe que cm todas as favelas do Rio, por exemplo, cncon·
Do total do petróleo importado, cm 1974, 693 mil barris por
tramos televisores, geladeiras e aparelhos de râdio. Hã um equivoco,
dia, cerca de 533 mil por dia, ou seja 80%, provém do Oriente
V. Ex• está subestimando, hoje, a capacidade econômica de nossa
Médio. Naquele ano, em 1974, o valor FOB gasto com as
população.
importações totais de petróleo, ou seja, aproximadamente, 2
milhões de dólares, cerca de 2 bilhões c 800 milhões de cruzei·
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Diz V. Ex• que
ros, foram pagos aos países árabes, Assim, dos 12 bilhões 635
em toda favela encontramos televisores, mas carro niio.
milhões de dólares das importações brasileiras, em 1974, cer·
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- CE)- Nilo tanto, Veja o ter·
cu de 17% foram pagos aos países árabes fornecedores de
mo, não tanto. V. Ex• citou aí televisores, aparelhos de rádio,
petróleo ao Brasil.
refrigeradores, isso, hoje, é comum. Pergunta: automóveis? Não
Os três grandes fornecedores de petróleo ao Brasil, V. Ex• sabe
tanto. mas hâ.
que são ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Vamo• ver cm
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- A Arábia Saudita, o
números, números de televisores, geladeiras c carros.
Koweit
e o Iraque.
Bsó V, Ex• contestar, aqui, a equipe.
Se V. Ex• quiser, vou continuar a leitura. No fim, V. Ex• me
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Desses três gran·
aparteia. Só vou abordar um aspecto, que não é dos jovens ccono· dcs fornecedores de petróleo ao Brasil: Ardbia Saudita, Iraque c
mistas ...
Koweit, o Brasil importou, uno passado, valores FOB, cm dólares: I
bilhão c 55 milhões da Arábia Saudita; 628 milhões do Iraque; e 137
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Com todo prazer.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- ... mas que milhões do Koweit, respectivamente.
AI vem cssn observação que ê muito importante.
mostra uma coisa interessante cm relação à politica do comércio
brasileiro. Nilo sei se V. Ex• vai aprovar os conceitos que vou ler
O Sr, Vlrgnio Tá>ora (ARENA- CE)- Pois nilo.
agora. Evidentemente, estes conceitos não pertencem à jovem equipe
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGi- Esses palscs,
coordenada por André Franco Montoro Filho,
praticamente, nada importam do Brasil.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Poder-se-ia saber da
O Sr, VlrgRio Távora (ARENA- CE)- V, E~• considera isso
lavra de quem?
uma
falha da política brasileira?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -·MG)- Se eu. disser a la·
O
SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sim. Considero
vra V. Ex• vni concordar, cu prefiro ler os conceitos ...
uma
falha
porque o próprio Governo brasileiro, atentando para isso,
O Sr. Vlrgmo Távora (ARENA- CE)- Nilo nos comctn essa
injustica. V, Ex• sabe que concordamos, às vezes, com Celso Fur- através da BRASPETRO que utua naquela área, como V. E~• sabe,
,nao c discordnmos muito: permitimo-nos concordar com o tomou iniciativas muito sérias -e uqui nós aplaudimos essa inicia·
Professor Chnccl c às vezes temos u suprema ousudiu de dele dis· ti va- para tentar equilibrar esses déficits.
cordur.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu tenho a certe· permita intm·ompê-lo mais uma vez. A pergunta que fizemos era
za que V, E~• vni concordar com o que vou ler neste instante. Ape· justnmcntc pura nos referirmos à 'BRASPETRO. Não podlamos
ouvir, cm silêncio, o que V, Ex• está afirmando: que o Governo
nas, puru que u Cusu ...
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razão de nilll poder equilibrar. Só por estu razão. Sube o próprio
Se nu dor Roberto Saturnino, que j:í se prepara para auxiliar, com as
suas luzes, V. Ex•, que a nào ser de médio para longo prazo,
poderíamos nós ter um pensamento, uma balança equilibrada, por
exemplo, com a Ari1biu Saudita, com o Kuweit ou com o Iraque. Isso
só poderia sei obtido de médio para lon'go prazo. O que o Governo
estí1 tentando fazer com a BRASPETRO- c V. Ex• estava dando o
seu apoio ao Governo, do qual nos rejubilamos cmboru.,alguns dos
mais importuntcs jornais da terra desejem que a BRASPETRO saiu
do setor, que a INTERBRÃS desapurcça etc, nós teríamos que dizer
u V. Ex• que o que tenta o Governo é,. justamente, fazer umu
pt:nctntçào :~grcssivu nesse P~tís, mas nunca- c não faria jús nem ü
fama. nem ao tulcnto de cconomistn·mcstrc que tem o Sr. Ministro e
Professor Mí1rio Simonscn, o Sr. Ministro Vclloso c o Sr. Ministro
S~:vcro Gomes - uma ufirmativu quulqucr de S. Ex• de que irium
cquilibrm, através da BRASPETRO ou de outras, sejam quais
forem, o nosso comércio com esses três p:.IÍses produtores de
petróleo. Vumos, sim, tcntur diminuir o desequilíbrio, o que é coisu
bem diferente.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Medidas concre·
tas foram tom:.tdas, npenns, no ano passado.
O Sr. Virgnio Távora (ARENA - CE) - Mas, perdão! Foi
quando se apresentou a necessidade urgente e premente, não só lá
como em outros lugares.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Era uma falha,
não acha V. Ex•?
O Sr, VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Desejos e necessida·
dos nós temos em pencas; recursos, nós os temos limitados.
Necessidades muitfssimas, possibilidades reduzidas. Por causa dessas
prioridades, opções, alternativas.
O Sr. Saturnlno Brasa (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Comunico ao
nobre orador que seu tempo está esgotado e que a hora do Expe·
dientc também. Pediria, então, que terminasse o seu discurso.
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA - CE. Pela Ordem.) - Sr.
Presidente, niio há uma forma de S. Ex• continuar a nos brindar
com tão interessante trabalho?
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Só depois da
Ordem do Dia.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Se V. Ex• me per·
mitisse, então, após a Ordem do Dia, em lO ou IS minutos eu com·
plementaria o meu discurso. Mas, gostaria, com a permissão de
V. Ex• de conceder o aparte ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem V, Ex• o
aparte.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Agradeço a
condescendência de V, Ex• Senador Itamar Franco, c do Presidente
da Casa. Queria, apenas, acrescentar comentários ao documento que
V. Ex• vem lendo c que, a meu ver é: um documento que esclareêe
muito a respeito dos erros, das grandes falhas Ida politica económica
do Governo, nos últimos tempos. O nobre Senador Virgllio Tãvora
referiu-se à necessidade sustcntadu, por Celso Furtado, de estimular
as exportações. Ora, ninguém vai ser contra essa unrmativa, diante, é:
claro, do quadro a que chegamos, pela opção da extroversão du
economia. Estnmos, reulmcnte, ugoru, numa situuçi'lo de emergência
c é preciso, efctivumentc, cstim ular as exportnções. Entretunto umu
dus linhas mais interessantes paru se ampliar essas exportações 4ue é u exploração dos entendimentos bilaterais, aproveitando, por
exemplo, o poder de barganha que o Brasil tem pelo volume de suas
importações de petróleo ...:.. nilo está sendo suncientcmentc
aproveitada.

O Sr. VIramo Távora (ARENA- CE)- Na opiniilo da Oposição, nunca na nossa.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) Ao invcz, preferiu o
Governo a postura monetarista, de conceder incentivos de toda a
ordem às exportações, incentivos que vila à climinaçilo completa de
todos os impostos. E mais, a concessão de créditos a juros subsi·
diados c, até agora, no caso da soja, a concessão mesmo de subsidias
cm termos de preços mais favorecidos, Enquanto nós estamos, por
conseguinte, através desses subsfdios, subsidiando consumo de
outras· nações, o nosso consumo interno nao merece, nem sequer, a
eliminação dos impostos indirctos, como por exemplo, no caso do
ICM. Enquanto o povo brasileiro continua pagando o JCM sobre o
arroz c o feijão que come, nações e povos cstrang.eiros estão rece·
bcndo subsfdios c estão consumindo produtos brasileiros com
subsfdios dados pelo Governo. Veja V, Ex• que esse ponto de
distorção a que nós chegamos, resulta, exatamcnte, no dado a que
V. Ex• acaba de se referir, lendo o trabalho, de que 80% da popula·
ção brasileira está realmente marginalizada dos frutos do progresso
económico dos últimos tempos.
O Sr. VlraOio Táwora (ARENA - CE) - Contradita formal
nossa, a essa anrmativa de V. Ex•.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Roberto Saturnino. O Senador Virgflio Távora reclamava
das suas luzes, e cu acredito que elas apareceram, brilhantemente.
(Muito bem. Palmas!)
COMPARECEM MAISOSSRS.SENADORES:
José Esteves - Renato Franco - Henrique de La Rocque Fausto Castelo-Branco - Jessé Freire -· Domfcio Gondim Arnon de Mello - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Amaral
Peixoto- Nelson Carneiro -Orestes Quércia - Accioly Filho Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas, neste
plenário, destinada à apreciação dos Projetas d~ Resolução n•s 13 e
IS, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 59, de,
1976, do Senhor Senador Otair Bccker, solicitando a transcri·
ção; nos Anais do Senado Federal, de artigo publiéado,no
Jornal de Santa Catarina, da cidade de Blumenau, cm sua
edição de 26 de março de 1976.
'
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.i
Apro•ado.
Será feita a transcrição solicitada.

E O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇÃO E
SOLICITADA:
"Caçador comemorou aniversário de emanclpaçio politica.
Foi o pioneiro Francisco Correu de Melo que, cm 1881, se
estabelecia naquela reserva natural, onde havia grande quantidade
de caça. Por isto ele denominou o local de Caçador, dando origem à
progressis.ta cidade que hoje conta com ,uma populnçilo, entre rural c
urb~na, de aproximadamente 41 mil habitantes.
Caçador, 26 • Localizada na Região centro-oeste do Estudo de
Santa Catarina, 450 quilômetros de Florianópolis, Caçador come··
morou ontem o·seu 42• nnivcrsdrio de emancipação.
fõ com Francisco Correu de Melo, pioneiro desbravador, que se
inicia u história da cidade, hoje denominada Caçador, isto em '188 I,
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existindo grande quantidade de caça, dando origem ao nome da cida:
de de Caçador,por ele cognominada.
Em 1920, Caçador era representada por pequeno ndcleo de
"ranchos''; c em 1929 organizava-se a primeira comissllo PróEmancipação do Municlpio, cuja presidência cou.be a· Leónidas
Coelho de Souza.
desenvolvimento de Caçador, o aument.o de sua.populaçllo, o
crescimento de sua. população,. o crescimento de suas inddstrias,
justificaram a sua elevaçllo à Municlpio no dia 25 de março de 1934
desmembrando-se assim dos municlpios de Porto União, Curitiba:
nos, Campos Novos c Cruzeiro. O primeiro prefeito a dirigir o
municlpio, foi Leónidas Coelho de Souza.

?

CAÇADOR HOJE:
Com uma população urbana de 25 mil habitantes, c rural de
I 5.900 habitantes, sob a administração do Prefeito

Moys~s

C~mazzctto, Caçador passa inualmente por uma fase de gra.tdc

progresso cm todos os sctor~.
Em função das riquezas naturais do solo, e da favorabilidadc
dos climas apropriados para diversos tipos de cultura, desenvolve-se
na região o cultivo de uva, maçã, pêssego, trigo, milho, feijão·, c soja,
desenvolvendo-se ainda, de forma moderna c racionalizada, a cria·
ção dos diversos tipos de rebanhos, predominantemente a
bàvinocultura, aliada à suinocultur:i c gran)as avlcolas, que fornece~ à indústria local, regional, estadual c nacional, os produtos
o11und~s desses rebanhos, contribuindo de forma marcante para o
abastecimento do setor da alimentação, além de uma grande reserva

de pinheiros,· canela, imbuiu e cedro, tanto de origem natural
quanto as 'existentes através da implantação de reflorestamentos
s~bstituindo as áreas devastadas.
'
No setor industrial, o m'uniclpio de caçador ~ um dos mais
expressivos do Oeste Catarhicnsc, destacando-se, principalmente, na
industrialização da madeira c do couro c no fabrico de guinchos para
tratares e inâquinas para a transformação âe madeira, como fa.
que~d:iras, tornos laminadores, c máquinas para fabricação de pasta
mccamca,
. Obras de infra-estrutura nos setores da educação (pr~dio pró·
p11o da Faculdade, Coordcnadoria Estadual de Ensino e SENA!);
saúde (novo prédio do centro de saúde e água tratada, atravb da
~ASAN): comunicação (novo prédio da TELESC e implantação do
s.lstcma DDD); Rodoviário (pavimcntaçãq da ·rodovia SC-302,
ligando Caçador à BR-116); economia (Banco ltad e Caixa Econômi·
ca Estadual), além da novà rede. de distribuição de energia el~trica
para a cidade, através da CELESC, algumas já instaladas, outras
concluidas ou cm fase de conclusão, fazem parte do desenvolvimento
vertiginoso que se vé em Cu~ador atualmente."
O SR. !'RESIDENTE (Magalhlles Pinto) -Item Z:

Votuçl!o, em turno único, do Requerimento n• 64, de
1976, do Senhor Senador Lourivul Baptista e outros Senha·
res Senadores, solicitando u transcriçllo, nos Anuis do Senado Federal, das Ordens do Diu do General-de-Exército
Antônio Jorge Correu, Ministro Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, do Generul·dc-Exército Sylvio Couto Coelho da Frota, Ministro do Exí:rcito, do Almirante de Esquadra Geraldo Azevedo Henning, Ministro da Marinha, e do
Tenente-Brigadeiro Joclmir Campos de Araripc Macedo,
Ministro da Aeroniluticu, ulusivus ao 12• Aniversúrio da
Revoluçllo deli de Murça del964,
Em votuçuo.
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Puusu,)
(\provud9.
Ser~\ feita a transcrição s,olicitudu, ficando prejudicados os itens
n•s 3, 4, 5 e 6 du puutu por vcrsurom matéria idêntica.

E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA DO SR. GENE:
RAL-DE·E.':lRCITO ANTONIO JORGE CORREA, MI·
NISTRO·C:HEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS
ARMADAS:

"Hii 12 anos atrlis, quando imperava. a, anarquia gcnerálizada
cm todos os selares da vida nacional e à indisciplina se alastrava cm
nossas Forças Armadas, quando parecia iminente a instauração no
Pais de um regime politico de inspiração marxista-leninista, surgiu a
Revolução de Março que devolveu a ordem e a tranqUilidade à 'Na·
ção e c~tabcleceu as bases para uma. mudança renovadora nos m~
todos e costumes que até então dominavam o ccnârio politico brasi·
leiro.
Nestes doze anos de vida revolucionâria, forçoso é reconhecer,
não tem sido fácil a caminhada.
Hoje, quando, parecem olvidadas, em alguns setorcs do Pais, as
causas que determinaram a eclosão do Movimento de 31 de Março
de 1964, cumpre lembrai' o que de. fato ocorreu no Brasil. Não foi,
apenas, a simples troca de Governantes mas, na realidade, uma
autên~ica revolu,iio cm seu mais amplo sentido, politico, económico
e soc1al; rcvol~ção signi,ficando alteração profunda de hábitos c
costumes, não condizentes com a moral pública c com os justos
anseios da nacionalidade,
Corria tal, na busca desse "dcsidcratumff, teria o Governo, que
nasceu sob a inspiração desses sagrados objetivos, grandes
dificuldades asuperar, pois nunca foi rãcil suprimir-se, na vida das
nações, a corrupção que lhes corrói as entranhas, nem, tampouco, o
anacronismo e os maus hâbitos' decorrentes de uma ~tividadc poli·
t~co·administrativa inadequada aos interesses do Pais e às mais lcgi·
umas aspirações de seu povo.
No amplo quadro das dificuldades a superar, quase todas
exigindo do Governo atitudes corajosas e totalmente desvinculadas
de quaisquer compromissos com a popularidade, tcrfamos ainda a
acrescentar, às decorrentes da impostura e da solércia dos processos
idealizados pelo movimento comunista,internacional que, embora
sofrendo no Brasil, quando a "Revolução de Março": uma das mais
contundentes derrutas de sua existência, insiste, não obstante, a nos
tentar impingir um sistema de vida infenso à nossa ·cultura,
inteligência c crença nos valores que bem configuram o caráter a
personalidade do homem brasileiro.
Entretanto, não bastassem as respo,nsabilidadcs que emanavam
d:ss~ conjunto de situações tão prejudiciais à Nação, as quais urgia
ehmmar, defrontava-se o Pais, ademais, com problemas não menos
importantes a solucionar, advindos de sua condição. de subdcscn·
volvido e cm cstligio de crescimento lento e descompassado, mor·
mente cm relação às suas potencialidades, que não estavam sendo
aproveitadas em sua justa medida pela falta de uma estrutura jurl·
dica e organizacional apropriadas c de uma politica de Governo,
capaz de impulsionar a Nação à conquista, taQto.quanto possivcl
acelerada, de seus supremos objctivos,
Na oportunidade cm que se comemora em todos os quadrantes
do Pais tão significativa efeméride, de extraordinária importância
para os destinos da Pátria, ao invés deste Estado-Maior abordar, cm
s~a Ordem do Dia alusiva ao 12• aniversário da Revolução de Março, tema mais de perto ligado ~s atividndes cm curs? ou suas repor·.
~ussões na área do Dcscn~olv1.mcnto ou da Segurança Nacionais;
proferiu o 'EMFA voltar sua atenção para o que considera um dos
as~ectos ,mais substantivos da Revolução brasileira, isto é, as pró·
pr1as razões que lhe deram. vida c que têm se constituido, desde
então, na idéia-força que vem orientando todas as suas realizações.
Ao reviver um dos episódios de maior ressonância politica c
social da história de nossa terra e ao enfatizar as dificuldades a serem
superadas pelos que se dispuseram, patrioticamente, a concretizar os
objctivos da Revolução de 31 de Março, quer o EMFA não só
exaltar os que, dircta ou indiretamcntc, contribuíram paril u cfctiva·
çilo c consolidação do referido cvcrito, como tamb~m. concitar a
todos que lhe silo subordinados, pura que méditem nas. graves rcs-
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ajudamos a construir c no muito que ainda de nós reclama o Pais,
pura poder prosseguir cm sua escalada, rumo a seus grandiosos
destinos."
E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA DO SR. GE·
NERAL-DE-EXERCITO SYLVIO COUTO COELHO DA
FROTA, MINISTRO DO EXERCITO:.
"Um dos mais belos c autênticos movimcnt~s''civicos que registra a História do Brasil é, sem dúvida, u Revolução Democrática
de 31 de Março de 1964, que cortou a marcha dcsagrcgudora no
sentido da comunicação do Pais, realizada, com raro cinismo, por
um Governo cm que os ineptos c traidores disputavam a primazia
dos cargos,
Lançada às ruas pelas Forças Armadas, sob aplausos da
população civil, tornou-se vitoriosa cm pouco mais de quarenta e
oito horas, confirmando-se, assim, a repulsa geral às teses marxistas,
decantadas c acalentadas pelos adeptos de uma doutrina que - na
expressão feliz de escritor contemporâneo - é a mais cruel c' dia·
bolicamcntc sagaz de toda a história da humanidade,
A consciência de sua verdadeira significação, traçando rumos
sadios à administração pública, lutando com coragem c perseverança
pura conter e esmagar a subversão, e dar, deste modo, à Nação am·
biente para se desenvolver com segurança, robustece-se, cada vez
mais, quando comparamos os dias tranqUilos que temos vivido
nestes doze anos, com o período tenebroso de angústias c apreensões
que os precederam e, também, às convulsões que dominam outras rc·
giõcs do mundo,
Considero-a, portanto, como um dos grandes feitos da nuciona·
Iidade, que comemoramos, hoje, com inefável orgulho pela participa·
ção decisiva que nela tivemos.
Ao comemorá-la, c justamente por isto, sinto-me no dever de rc·
corda r cm particular aos meus comandados mais jovens como o fiz
nos anos anteriores, o que foi aquela época de desmandos e irrcs·
ponsabilidades, para que possam compará-la à utual e não se deixem
sensibilizar pelos negros vaticínios dos pessimistas. Dominava então,
uma minoria corrupta e subversiva, apaniguada do chefe do Gover·
no, a cujo talante de inconfessáveis interesses processava-se o tráfico
de innuência com empréstimos escandalosos pelos órgãos federais c
nomeações de indivíduos sem qualificação para cargos públicos. O
nepotismo estava cm todos os setorcs, principalmente colocando nas
folhas de pagamento das repartições federais, os parentes c protegi·
dos dos homens do Governo, que ali só compareciam para receber
vencimentos.
Escasseavam os gêneros alimentícios, aumentavam as lilus às
portas dos estabelecimentos comerciais, progrediam os sonegadores
de víveres c o câmbio negro tornava-se a formo normal de negociar,
O enriquecimento ilícito, o desvio de verbas públicas com fina·
!idades demagógicas, as greves e passeatas perturbadoras da ordem,
a inOação galopante e a pregação do ódio entre as classes, prediziam
u catástrofe social com o colapso de nossas tradicionais estruturas.
Era o que almejavam os comunistas, sob as vistas tolerantes c
coniventes de um Governo em célere dissolução moral e económica,
Este processo de crescente deterioração invadiu os quartéis,
tentando subverter a hierarquia e enfraquecer a disciplina. O espetá·
cu lo do Automóvel Clube mostrou o ápice da degradação,
Nuo era mais possivel suportar tais ultrajes c as gloriosas tropas
mineiras, cm defesa dos legítimos valores da nossa cultura, nu van·
guarda da rcaçuo, desembocaram das montanhas nu memorável jor·
nada dc31 de Murço de 1964. Iniciava-seu Revolução!
Meus comandados!
. As verdadeiras revoluções, aquelas que suo geradas no remoinho das agitações sociais, sob o imperativo de derrocar padrões que
se tornaram incompatlveis com u civilização dos povos que as fazem,
não têm prazos, Limitum-se, no tempo, pela concretização de seus
objetivos.

A nossa Revolução muito já tem feito para o saneamento moral
e o progresso econômico c social do Pais entretanto, ainda, muito
terá que realizar pura cumprir sua missilo nestas áreas.
O combate à subversão- outro dos objetivos revolucionários
-traz, há doze anos, as Forças Armadas cm indormidu vigilância, a
fim de permitir à Nação a tranqUilidade necessária no seu desenvolvi·
menta. Todavia a subversão está apenas contida pela estrutura da
instituição militar c a abnegação de seus homens. O comunismo,
com o apoio internacional, usa, sem escrúpulos, de todos os meios
para vencer, No entanto, não esmoreceremos para vencer, No
entanto, não csmorcccrcrnos, pois, a luta continuará.
Enganam-se, portanto, os qui: julgam terminada a Revolução de
Março de 1964! Os que assim pensam, ou pactuavam com as teses do
Governo anáquico deposto, ou estão divorciados da realidade em
que vivemos,
Por ter a consciência disto, o Exército de hoje prosseguirá, como
cm 1964, defendendo os ideais revolucionários, que se identificam
com os lídimos anseios do povo brasileiro, no qual está ligado por
suas origens, servindo-o sempre com desprendimento c lealdade,"
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E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA DO SR. AL·
MIRANTE·DE·ESQUADRA
GERALDO AZEVEDO
HENNJNG, MINISTRO DA MARINHA:
"Pura conhecimento geral da Marinha, faço público o seguinte:
o Movimento Revolucionário de 31 de Março de 1964 emerge no
cenário da nossa vida republicana como um dos mais importantes
acontecimentos, Aquela data, os chefes militares, atorrcndo ao apelo
ardente que lhes fazia o povo angustiado, restauraram a ordem c a
disciplina no Pais. Frustrava-se, de uma vez por todas, as esperanças
daqueles que, aproveitando-se da irresponsabilidade dos que govcr·
navam na época, pretendiam arrastar o Brasil para o descalabro
anárquico que precederia a instauração do comunismo ateu, avesso à
índole c às aspiraçõeS dos brasileiros,
De lá para cá, os Governos da Revolução empenharam-se na
luta de reconstrução do País. A inOuçilo desenfreada, que nos
empobrecia c nos desacreditava internacionalmente, foi contida
dentro de limites aceitáveis para a realidade brasileira, Todos os
cstlmulos foram dados às atividadcs de produção. Nos campos, a
tecnologia substituiu a politicagem. O trabalhador rural, apoiado c
incentivado pelo novo Governo, juntou-se ao homem da cidade, no
esforço conjunto de socrgucr a Nação. A vida nacional, constante·
mente perturbada por greves e agitações, voltou à normalidade, O
clima de ordem imposto pela Revolução permitiu que retomássemos
o caminho do desenvolvimento, o que nos possibilitou manter hoje,
apesar da crise mundial, uma taxa de crescimento positivo da· ordem
de 4% em 1975. Vale acrescentar que, nu atual conjuntura, os paiscs,
em grande parte, satisfazem-se até mesmo com a estagnação da sua
economia.
Ao se completarem os 12 anos da Revolução, as Forças Vivas
do País continuam inubalâvcis no propósito de garantir a trnn·
qUilidnde e o progresso, impedindo a qualquer custo que o ânimo de
nosso povo seja abalado pela ução de maus brasileiros a serviço do
marxismo internacional, Quer no combate nos inimigos da ordem,
quer colaborando no esforço grandioso que o Pais desenvolve para
crescer, os brasileiros hoje e, sempre, poderão contar com u
Marinha, a qual, fiel à sua tradição, jamais faltará à defesa das nos·
sus verdadeiras aspirações,''
E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA DO SR. TENEN·
TE-BRIGADEIRO JOELMIR CAMPOS DE ARARIPE
MACEDO, MINISTRO DA AERONÁUTICA:
"Em 31 de Março de 1964, as Forças Armadas assumiram com
o povo brasileiro o compromisso de restaurar a dignidade nacional,
dignidade com bulida pela corrupção e ameaçada pela subversão.
Os que fizeram a Revolução, jamais tiveram dúvidas sobre o scn·
tido ideológico do movimento, nem tampouco quanto aos seus

i"
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objetivos. Deles jamais se podcrã dizer que se ocultaram nas sombras
da indeOniçilo ou na retórica inconsistente das frases de efeito, Não
negociaram uma imagem que a todos contentasse, pois não tinham
compromissos senão com a Pátria,
Recordar o passado é aprender com ele, pois o tempo passa c a
memória dos homens é fraca,
Aos que hoje relembram, como se os houvéssemos esquecido,
dos ideais democráticos da Revolução, queremos reafirmar que eles
permanecem vivos como viva também é a certeza de que não servirão
de instrumento ao inimigo,
O combate à corrupção, ponto de honra do movimento, nilo
deve ser estendido como uma fase ultrapassada do processo re-

volucionário, pois se muito foi feito neste campo, muito hã por fazer.
A subversão internacional será combatida cm todas as suas
formas.
Não permitiremos que as franquias democráticas sejam utilizadas contra a própria democracia, pois os exemplos fora de nossas
fronteiras são suOcicntcmcntc signincativos para desfazer ilusões,
A Força Aérea Brasileira sabe o quanto foi preciso lutar pela
realidade dos nossos dias.
Sejamos dignos do papel que a história nos reservou."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 7:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• 30, de 1976-DF, que dispõe sobre a Organização Bãsicu do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c dã outras providencias, tendo
PARECERES, sob n•s 128 c 129, de 1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; c
- Do Distrito Federal, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. {Pausa.)
Estã aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redução,
1:: o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 197f>.DF
Dispõe 10bre a oraanlzaçio básica do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, e dá outru pro•ldênclas.
O Senado Federal decreta:
TITULO!
Generalidades
CAPITULO ÚNICO
Destlnaçio, Missões e Subordlnaçio
Art. I• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, organi·
zado com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com
as disposições contidas no Estatuto dos Bombeiros-Militares dn
Corporação, destina-se a realizar serviços cspec!Ocos de bombeiros
na úreu do Distrito Federal,
Parágrafo único, O corpo de Bombeiros do Distrito Federal é
considerudo Força Auxiliar, Reserva do Exército,
Art. 2•. Compete no Corpo de Bombeiros do Distrito F~dcral:
I - realizar serviços de prevenção c e.<tinção de incêndios;
li - rcnlilar serviços de busca c salvamento;
III- realizar perícius de incêndio relacionadas com sua compe·
têncin: c

IV - prestar socorros nos casos de sinistros, calamidades pú·
blicas, catástrofes, sempre que haja ameaça de destruição de haveres
vítima ou pessoa cm iminente perigo de vida,
'
Art. 3• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal subordina·
se administn1tivu e operacionalmente ao Secretário de Seguranr.a
Pública.
'
TITULO 11
Organlzaçio Básico
CAPITULO!
Estrutura Geral
t\rt. 4q

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal será estru-

turado cm órgãos de direção, órgãos de apoio c órgãos de e<ccução,
Art. 5• Os órgãos de direçi\o silo encarregado' do comaudo e
da administração geral, incumbido-se clo olancjamcnto, visando ü
organização da Corporação cm todos os níveis. às necessidades de
pessoal c de material e ao emprrgo do Corpo de Bombeiros do Distri·
to Federal para o cumprimento de suas missões, com atribuições, 3in·
da, de ncionar, coordenar, controlar c fiscaliz:..r a ntu:lC;Üo dus órgtÚJs
de apoio c de execução.
Art. 6' Os órgãos de apoio atendem às necessidades de pes.oal
c de mutc:riul de todu ;r Corporação, rc01lizando tào .. somente as· suns
:ttividades·mcio.
Art. 7" Os órgãos de c~ecuc;ào realizam att utividadc~·fim.
cumprindo as missões, ou a destinação do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, :1tntvês da cAccuçfao de dirctrizes e ordens emana ..
das d11S órgãos de dirc~!io c do amparo em suas necessidades de pcssual c de material dado pr.Jos órgãos de itpoio.
CAPITULO 11
Constlruido e Atribuições doo Órgio• de Diteçio
Art. 8' O Comando Geral é constituído do Comandante Geral
e dos Órgiios de Direção, que compreendem:
I- O Estado-Maior, como órgão de direção geral:
H·- ns Dirctori:ls, como órgãos de dircção st:ll'Hial:
III- a Ajudãncia Geral;
IV- as Comissões:
V- as Assessorias.
SECÃOI
Do Comandante Geral
Art. 9• O Comnnd:mte Geral do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, responsável pelo comando e pela administração da
Corporação, será um oOcial superior combatente do serviço ativo do
Exórcito, proposto ao Ministro do Exército pelo Governador do
Distrito Federal.
I• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército, o
Comandante Geral poderíi ser um oficial BM do mais alto posto existente na Corporação,
§ 2• No caso do parágrafo unterior, sempre que a escolha não
recair no oficial BM mais antigo da Corporação, terá ele precedência
funcional sol>re os demais oOciais BM.
Art. 10, O provimento do cargo de Comanllante Geral da
Corporação será feito por ato do Governador do Distrito Federul,
após a designação, por decreto do Executivo Federal, do oOcial que
passará à disposição do Governo do Distrito Federal para esse fim,
ou :tpós u aprovação da indicação, quando se tratur de Oficial BM.
Art. li. O oficial do Exército nomeado pura o cargi) de
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal serú
comissionado no {llais ui! o posto existente nn Corpomçào, casou sua
pulcnlc seja inferior nesse posto.

*

SEÇÃO li
Do Estado· Maior
Art. 12. O Estudo-Maior, órgão de direção gcrul, responsável,
perante o Comunduntc Gernl, pelo estudo, plunejamento, coordena-
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clusivc dos órgãos de dircção sctorial, constitui o órgão central do
sistCma de plancjnmcnto administrativo, programação c orçamento,

encarregado da elaboração de dirctrizcs c ordens do comando, qur'
ocionam ·as órgãos de Dircçào Sctorial c os de Execução, no
cumprimento de suas atividadcs.
Art. 13. O Estado-Maior compreende:
1- Chefe do Estado-Maior; .
11- Scçõcs:
a) I• Scção (BM/1) - assuntos relativos a pessoal c a
lcgislaçilo;
b) 2• Seção (BM/2)- assuntos relativos a informações c assun·.
tos civis;
c) 3• Scção (B~/3)- assuntos relativos a instrução, operações

c ensino:
d) 4• Scção (BM/4)- assuntos relativos a logística, estatística,
plancjamcnto administrativo, c orçamento:
e) 5• Scção (BM/5)- serviços técnicos relativos à instalação de
equipamentos, medidas preventivas contz:a incêndios, perícias c pare·
ceres.
f) Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) controle c coordenação de atuação das Unidades Operacionais.
Art. 14. O Chefe do Estado-Maior acumula as funções de
Subcomandante da Corporação, substituindo o Comandante Geral.
em seus impedimentos eventuais.
·
Art. 15. O Chefe do Estado-Maior, principal assessor do
Comandante Geral, dirige, orienta, coordena c fiscaliza os trabalhos
do Estado-Maior.
Art. 16. O Chefe do Estado-Maior scrâ um oficial superior
BM do mais al,to posto existente na Corporação, escolhido pelo
Comandante Geral.
§ I• Quando a escolha de que trata este artigo não recair no o fi·
.cial BM mais antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre os
demais.
§ 2• O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior será o
oficial superior BM mais antigo existente na Corporação.
SEÇÃO III
Das Dlretorlas
Art. 17. As Dirctorias constituem os órgãos de dircção seta·
ria!, organizadas sob a forma de sistemas, para as atividades de pcs·
soai, de administração financeira, contabilidade c auditoria c de lo·
gística, compreendendo:
I- Dirctoria de Pessoal;
11- Dirctoria de Finanças; e
III - Dirctoria de Apoio Logístico.
Art. IS. A Diretoria de Pessoal, órgão de dircçi!o sctorial do
Sistema de Pessoal, incumbe-se do planejamcnto, coor.dcnaçilo.
cxco•Jçào, controle c fiscalização das atividadcs relacionadas com o
pessoal.
Art. 19. A Diretoria de Finanças~ o órgilo de dircçi!o sctorial
responsável pelo funcionàmcnto do Sistema de Administração Fi·
nanccira, Programaçilo c Orçamentação, Contabilidade c Auditoria,
Art. 20. A Dirctorla de Apoio Logfstico, órgão de dircçüo se·
torial do Sistema Logístico, incumbe-se do plancjamcnto, aquisição,
coordenação, fiscaliznçilo c controle das necessidades de apoio de
saúde à Corporação e das atividudes de suprimento c manutenção oe
material e instalações.
SEÇÃO IV
Da Ajudâncla Geral
Art. 21. A Ajudllllcia Geral tem a seu cargo as funções lld·
ministrutivas do Comando Geral, considerado como Organização de
Bombeiros Militares.

SEÇÃOV
Das Comissões'
Att. 22. As Comissões silo órgãos de assessoramcnto dircto do
Comandante Geral, constituídas para assuntos cspccflicos c terão
carlltcr p~ni~nente ou tcmporârio.
P't"ágrafo único. A Comissão de Promoções de Oficiais,
presidid~ pelo Comandante Geral de Corporação, c a Comissão de
Promoções de Praças presidida pelo Chefe 'do Estado· Maior silo de
carátcr pcrmaricntc.
'

SEÇÃOVI
Das Assessorias
.Art. 23. As Asscssorins, constituídas, eventualmente, para
determinados ·estudos que escapem às atribuições normais c especí·
ficas dos órgãos de direçilo, destinam-se a dar flexibilidade à cstrutu·
ra do Comando' da Corporação, particularmente cm assuntos
especializados.

. ·,·

CAPITULO lll
Constltulçilo e Atribuições dos Orgilos de Apoio
Art. 24. Os órgãos de apoio compreendem:
1- o Centro de Formação, Aperfeiçoamento c Especialização;
II -o Centro de Manutenção; c
III - u Policlínica.
Art. 25. O Centro de Formação, Aperfeiçoamento c Especia·
lizaçào é o órgão de apoio do Sistema de Ensino, subordinado à 3•
Scçào do Estado-Maior, incumbido da formação, do aperfeiçoa·
mcnto e du especialização de oficiais c praças BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c, eventualmente, de civis ou oficiais c
praças de outras corporações.
Art. 26. O Centro de Manutenção é um dos órgãos de apoio
do Sistema Logístico, subordinado il Dirctoria de Apoio Logístico,
incumbido das atividades de manutenção do material da Cor·
poração, inclusive instalações.
Art. 27. A Policlínica é um dos órgãos de apoio do Sistema
Logístico, subordinado à Dirctoria de Apoio Logístico, incumbido
das atividadcs de assistência m~dica aos bombeiros-militares da Cor·
poraçilo c seus dependentes.

CAPITULO IV
Constituição e Atribuições dos Orgilos de Execução
Art. 28. Os órgi!os de execução do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federnl constituem as Unidades Operacionais da Cor·
poração c, de acordo com as suas peculiaridades de emprego, silo de
duas naturezas:
1- Unidade de Extinção de incêndios; c
11- Unidade de Bus~a c Sulvamcnto.
§ I• Unidade de Extinção de Incêndios é a que tem a seu cargo,
dentro de uma determinada área de responsabilidades, as missões de
extinção de incêndios e suas decorrências.
§ 2• Unidade de Busca e Salvamento é a que tem a seu cargo,
dentro da Arca do Distrito Federal, as missões de busca c salvamen·
lo, tanto terrestres, como uqu6ticus.
Art. 29. As Unidudcs Operacionais do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal sno dos seguintes tipos:
1- Grupamento de Incêndio (GI):
li- Subgrupnmcnto de incêndio (S/GI); c
III- Grupumcnto de Busca c Salvamento (GBS),
9 'J• Cudu Grupamento de lncêdio podcrll ter um ou mnis
Subgrupamentos de Incêndio subordinados.
9 2Y Os Grupnmcntos subordinam-se diretumcntc llll Coman·
do Geral.

1
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Pessoal

CAPITULO 11
Dl>poslções Finais

CAPITULO I
Do Pessoal do Corpo de
Bombeiro• do Distrito Federal

Art, 35, O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, na rorma da lcgislaçilo cm vigor, podcrã contratar
pessoal civil para prestar serviços à Corporação, tanto de naturcla
Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal técnica ou especializada, cómo de carâtcr geral.
Art. 36. Compete ao Governador do Distrito Federal, mediancompõe-se de:
te decreto, a criaçilo, transrormação, extinção, dcnominaçilo, lo·
I -Pessoal da ati va:
calização c a estruturação dos órgãos de dircção, dos órgãos de
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
apoio c dos órgilos de execução do Corpo de Bombeiros do Distrito
-Quadro de Oficiais BM (QOBM);
Federal, de acordo com a organização blisica prevista nesta Lei c deo
-Quadro de Oficiais BM Mtdicos (QOBM{Mcd);
tro dos limites de crctivos fixados na Lei de Fixação de Erctivos, por
-Quadro de Oficiais BM de Administração (QOBM/ Adm); c
proposta do Comandante Geral da Corporação, após a apreciação c
-Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBM{Esp);
a aprovação do Ministério do Exército.
b) Praças Bombeiros-Militares (Praças BM).
Art. 37 Os órgãos de dircção, de apoio c de execução terão as
11 -Pessoal inativo:
suas atribuições definidas por ato do Governador do Distrito Fe·
a) Pessoal da Reserva Remunerada, compreendendo os oficiais ócral, mediante proposta do· Comandante Geral da Corporação,
c praças BM transrcridos para a reserva remunerada; c
ouvido o Ministério do Exército.
b) Pessoal Rcrormado, compreendendo os oficiais c praças BM
Art. 38. Esta Lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação,
rcrormados.
ficando revogados os dispositivos relativos ao Corpo de Bombeiros
§ 1• O Quadro de Oficiais BM (QOBM) será constituído pelos do Distrito Federal contidos no Decreto-lei n• 9, de 25 de junho de
oficiais possuidores do Curso de Formação de Oficiais BM.
1966, bem como todas as disposições cm contrArio.
§ 2• O Quadro de Oficiais BM Mtdicos (QOBM/Mcd) ser[•
constituido pelos oficiais que, mediante concurso, ingressarem na
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 8:
Corporação diplomados cm medicina, por escola oficial ou rcconhc·
cida oficialmente,
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
§ 3• Os Quadros de Oficiais BM de Administraçüo
Senado n• 135, de 1975, do Senhor Senador Nelson Car(QOBM/Adm) c de Oficiais.BM Especializados (QOBM/Esp} serão
neiro, que modifica e acrescenta dispositivos na Consolidaconstituldos pelos oficiais, nilo possuidores do Curso de Formaçilo
ção das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 687 e 688, de 1975, das
de Oficiais BM, oriundos da situação de praça.
§4• Compete ao Governador do Distrito Fcdc~al, mediante de·
Comissões:
creto, regulamentar os Quadros de que trata este art1go, por proplls·
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
ta do Comandante Geral. da Corporação, após a apreciação c a aprojuridicidade, com a Emenda que apresenta de n• I·CCJ; e
-de Leglslaçio Social, favorável ao Projeto e a Emenda
vaçilo do Ministério do Exército.
da Comissão de Constituição e Justiça,
Art. 31. As praças bombeiros-militares serão grupadas em
Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais c Particulares (QBMG
A discussão do presente projeto roi adiada, em virtude do
eQBMP).
requerimento aprovado cm Plenãrio, quando de sua inclusão na
§ 1• A divcrsificaçilo das qualificações previstas neste artigo Ordem do Diu da sessão de IOde março próximo passado, O Regiserá a miníma indispcnsâvcl, de modo a possibilitar uma ampla uti· mento Interno, entretanto, no seu§ 2•, art. 310, permite o segundo
lizaçilo das praças nelas incluidas.
adiamento por prazo não superior a 30 dias. Com esse objetivo, roi
§ ~' O Governador do Distrito Federal baixarA, cm dcqreto, as encaminhado à Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Normas para a Qualificaçilo de Bombeiro-Militar das Pra~as, Secretário.
mediante proposta do Comandante Geral da Corporação, dcv1da·
1:: lido e aprovado o seguinte
mente aprovada pelo Ministério do Exército.
CAPITULO 11
Do Eretlvo do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal
Art. 32. O eretivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
será fixado cm lei especilica - Lei de Fixação de Erctivos do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal - mediante proposta do Governa·
dor do Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
Art.l3. Respeitado o crctivo fix~do na Lei de Fixação de Efcti·
vos, cube ao Governador do Distrito Federal aprovar, mediante
decreto,"' Quadros de Orgunizuçilo (QO), elaborados pelo Coman·
do Geral da Corporaçilo e submetidos O upreciuçllo do Ministêrio do
Exército,
TITULO IV
Dlsposiçole> Trunsltórlau• Finais
CAPITULO I
llisposlções Tronsltórlas
Art. )4. A organizaçilll búsica prevista nesta Lei devorá ser efetivada progrcssivumcntc, nu dcpcnct~nciu da disponibilidud~: de instulaçiic;, ~e material e de pessoal, a critério do Governo do Distrito Fcdcr:d, oul'ido o Mini,tério do Exórcito.

REQUERIMENTO N• 109, DE 1976
Nos termos do urt. 310, c do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 135/75, a
fim de ser rei tu na sessão de 7·5·76.
Sala das Sessões, em 9 de abril de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberaçilo do Plenário, a matéria flgurarú na Ordem do Dia da
Sessão de 7 de mui o próximo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
da Ordem do Dia, vui-se pussur à apreciução do Requerimento

n• 106, lido no Expediente, de urgé:nciu pura o Projeto de Lei da
Ci1muru n• 14, de 1976,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovudo o requerimento, passa-seU t\prr.:ciuçüo du matéria,
Discussi\o, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 14, de 1976 (n' I.H06-A/76, nu Casu de origem), que
rcnjustu os vencimentos, sulários c proventos dos servidores

\.
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providêncius. (Dependendo de pureeercs dus Comissões de
Serviço Público Civil c de Finunçus.)
Solicito uo nobre Sr. Senudor Heitor Dius o purecer du
Comissão de Serviço Público Civil.
O SR. HleiTOR !liAS (ARENA- BA. Paru emitir parecer.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Presidente do Supremo Tribunal Federai'. -Ministro Djuci
Falcão, enviou à apreciação do Congresso Nacionul, com fulcro no
urt. 56, in fine, da Lei Maior, Projeto de Lei que concede aos servi·
dores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal reajuste de vencimentos, salários c proventos nos mesmas percentuais, limites c condições que o Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro do corrente ano,
deferiu uos servidores do Poder Executivo, em fiel cumprimento às
disposições constitucionais contidas nos artigos 98 e 108, § 1•.
A proposição concede, de imediato, reajuste de 30% "nos valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal utivo e inutivo du
Secretaria do Supremo Tribunal Federal".
Os vencimentos dos cargos em comissão, integrantes do Grupo
Direçiio e Assessorumento Superiores, código STF-DAS-100, da Secretaria do Supremo Tribunal serão, basicamente, os fixudos no
Anexo li; do Decreto-lei n• 1.445, de 13·2·76, observada u
classificação nos níveis estabelecidos pela Lei n• 5.986, de 13 de
dezembro de 1973.
Os artigos 3• e 4• do projeto trutam, respectivamente, das gratifi·
cuções correspondentes às funções integrantes do Grupo Direçào e
Assistência Intermediárius e da escala de vencimentos e respectivus
referências dos cargos efetivos do Grupo·Atividades de Apoio Judi·
ciário, cujos valores correspondem aos fixados nos anexos 11 e III do
Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
•
Exige-seu jornudu de oito horus de trabalho pura os integrantes
dusCategorias Funcionuis de Ti:cnico Judiciário e de Taquígrafo Ju.
diciário, uos quais se confere u Grutificução de Atividade que corres·
ponde u 20% (vinte por cento) do vencimento percebido pelo ser·
vidor, cuju percepção cessará com u uposentadoria.
O Projeto, como se observa, segue as diretrizes fixadas pelo
Poder Executivo, conformando-se, portanto, com o disposto no§ I•
do urt. 108 da CurHI Mugnu.
Considerumos, entretanto, que, pura u sua perfeitu semelhança
com o estabelecido no mencionado diploma legal que serviu de
pur:Ídigmu às proposições desse teor, há u necessidade de se estabelecer que u Gratificação de Atividade, criada pelo urt. 5• da proposição. não servirú de buse para o cúlculo de quaisquer vantagens, indenização, desconto previdenciário ou proventos de aposentadoria.
Assim. somos pelu aprovação do Projeto de Lei em exume, com
a seguinte
EMENilA Nl' f·CSPC
lnclut~·sc no art. S• do Projeto o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. A Gratificação de Ativ:dade a que se refere
este urtigo não servirá de buse pura o cálculo de qualquer vantagem,
indcn.izu~~o, desconto prcvidcncit1rio ou proventos de uposcn·
tudorms.
J: o parecer, Sr. Presidente.

O SR. I'RESIIlENTE (Magulhiles Pinto)- Concedo u pu lavra
ao Sr. Senador Ruy Santos pura proferir o parecer da Comissão de
Finunçus.
O Sll. llll\' S,\NTOS (ARENA- BA. Pura emitir parecer.)Sr. Presidente, Srs. Senudores:
(;submetido u estu Comissão o Projeto de Lei que reajusta vcn·
cimentos, sulllrios c proventos dos servidores du Sccrcturiu do Supremo Tribunul Federal.
O art. I' do projeto, concede um reajustamento geral de trinta
por cc:nto (30%) i1quclcs servidores, rcssulvundo os vencimentos dos

cargos cm Comissão, integrantes do Grupo-Direção e Assessora·
menta Superiores, cujos valores serão iguais aos fixados, para os
correspondentes nlvcis, no Anexo 11 do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de
fevereiro de 1976, consoante o disposto no art. 2•
O referido reajustamento passará a vigorar u partir de I• de
março do corrente e- conforme dispõe o art, li -a despesa será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento du União.
Obedecidos que foram os parâmetros estabelecidos no citado
Decreto-lei n• 1.445/76, que dispõe sobre o reajustamento dos venci·
mentes e salários dos servidores civis do Poder Executivo, não hú
quulquer restrição, de ordem financeira, ao Projeto ora examinado.
Ao Projeto foi apresentado à Emenda n• 1-CSPC que objetivu
disciplinar u Gratificação de Atividude para que, sobre a mesma, não
incida cálculo de qualquer vantagem, indenização, desconto previ·
denciúrio ou proventos de aposentadoria. como se observa, uma
emenda que complementa o projeto para torná-lo idêntico ao que foi
estabelecido pura outros Poderes.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de
Lei, com Emenda n• 1-CSPC.

e.

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da
Comissão de Serviço Público Civil conclui pela aprovação do projeto
com emendu que apresenta de n• 1-CSPC. O parecer da Comissão de
Finanças i: favorável ao projeto e à emenda apresentada pela
Comissão de Serviço Público Civil.
Completada u instrução da matêria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, en·
cerrarei u discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.

J: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO Ili: :..EJ DA l.ÁMARA .N•I4, DE 1976
I N• J.H06-.\/76, ••• Ç•sa de orlaem)
Rcojusta os nncim"ntos, salários e profentos dos

servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
do pessoal utivo e inativo da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal serão reajustados em 30% (trinta por cento), excetuado o
disposto nos Arts. 2• e seu parágrafo 1•, c 3• desta lei.
Art. 2• Os vencimentos dos cargos em Comissão integrantes
do Grupo·Direção e Assessoramento Superiores, Código STF-DAS·
100, da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, classificados nos
níveis estabelecidos pela Lei n• 5.986, de 13 de dezembro de 1973,
serão os fixados, para os correspondentes nlveis, no Anexo 11 do
Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
§ I• Sobre os valores dos vencimentos a que se refere este
urtigo incidirão os percentuais de representação mensal especificados
no mesmo Anexo, os quais não serão considerados para efeito do
«ílculo de qualquer vantagem, indenilação, desconto previdenciúrio
ou proventos de aposentadoria.
§ 2• Os valores de vencimentos e de representação mensal, a
que a alude este artigo, nilo se uplicurilo aos servidores que se tenham
uposcntndo com us vantngc:ns de cargo cm comissao ou cm cargos de
dire~üo de provimento efetivo, transformados em cargos em
comissão, inte~rantts do Grupo-Direçilo e Assessorumento
Superiores, cujos proventos serüo reajustados cm 30% (trinta por
cento), nos termos do Art. I• desta lei.

Art. 3• As gratificações correspondentes às funções
integrantes do Grupo·Direçilo c Assistência lntcrmediúrins,
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no Anexo 11 do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Parágrafo único. A soma da gratilicaçi\o por funçilo de
Direçi\o ou Assistência Intermediária - DAI com a retribuição do
servidor designado para exercê-ln não poderá ultrapassar o valor do
vencimento, acrescido da rcprcscntnçilo mensal, lixado para o cargo
cm Comissão, integrante do Grupo·Dircçi\o c Asscssoramento
Superiores, a que estiver diretamcnte subordinado.
Art. 4• A escala de vencimentos c respectivas referências dos
cargos efetivos do Grupo·Atividadcs de Apoio Judiciârio,
Código STF·AJ-020, serão as constantes do Anexo III do Decreto·
lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, na forma do Anexo a esta lei.
§ t• Na implantação da escala prevista neste artigo, o servidor
será incluldo na referencia de valor igual ou imediatamente superior
ao que resultar do reajustamento de seu vencimento, na forma do
artigo t• desta lei.
§ 2• Os critêrios c os requisitos para movimentação do servidor
d~ ur:na nara 9ut~a referência da mesma classe, bem como parn
at1ng1r as referenciaS das Classes Especiais, serão definidos cm ato
regulamentar próprio.
§ 3• As referencias que ultrapassarem o vulor do vencimento,
estabelecido para a Classe final ou única de cada Categoria
Funcional, corresponderão à Classe Especial, a que somente
poderão atingir servidores em número nilo superior a lO% (dez por
cento) da lotação global da Categoria, segundo critério a ser
estabelecido cm ato regulamentar próprio, observadas as normas
fixadas pelo Poder Executivo.
Art. S• Às Categorias Funcionais de Técnico Judiciário c de
Taquígrafo Judiciário, cujos integrantes estilo sujeitos à jornada de 8
(oito) horas de trabalho, aplica-se a Gratificação de Atividadc,
institulda pelo Art. 10, do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de
1976.
Art. 6• Os valores das gratificações pela Representação de
Gabinete serão lixados por ato da Presidência do Tribunal,
observados os critêrios c as normas estabelecidos para o Poder
Exocutivo.
•
Art. 7• Aos cargos integrantes de Categorias Funcionais
comuns ao Supremo Tribunal Federal c ao Poder Executivo serão
aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de
gratificação c condições de trabalho lixados para aquelas Categorias
pelo Decreto-lei n•l.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Art. 8• Os cargos cm comissão de Dirctor de Serviço,
Código STF·DAS-101.1, constantes da Tabela Anexa à Lei
n• 5.986, de 13 de dezembro de 1973, passarão a Dirctor de Serviço,
Código STF·DAS-101.2.
Art. 9• O reajustamento de vencimentos, proventos c snlârios
concedido por esta lei, bem como o pagamento das representações
mensais c gratilicaçil() de atividadc, vigorarão a partir de t• de março
de 1976,
Art. 10. Nos resultados dos câlculos decorrentes da aplicação
desta lei, serão desprezadas as fraçõcs de cruzeiro, inclusive em
relação aos desc()ntos que incidirem sobre o vencimento, salário ou
provento.
Art. 11. A despesa decorrente da aplicação desta lei será
atendida à conta das dotações cantantes do Orçamento da União.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
(Art. 49 ela Lei n?
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à
votaçuo da Emenda n• l·CSPC, apresentada ao projeto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai·sc passar,
agora, à apreciação do Requerimento n• 107, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matí:ria.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da CãmarE
n• 20, de 1976 (n• 1973·8/76, na origem), que aplica aos ser·
vidores da Câmara dos Deputados disposições do Decreto-lei
n• 1.445, de 13·2·76 (reajusta os vencimentos e saiários dos
servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da União) c dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil c de Finanças).

I

Solicito do nobre Senador Heitor Dias o parecer da Comissão
de Constituição c Justiça.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Para emitir parecer)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O projeto submetido à apreciação desta Comissão, originário da
Câmara dos Deputados, visa a estender ao funcionalismo daquela
Casa Legislativa, reajustamento de vencimentos concedido aos ser·
vidores do Poder Executivo, pelo Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fe·
vereiro de 1976.
Corporificado em dczesscis artigos, acompanhado de quatro
anexos, o projeto faz, tão somente, na esfera de competência legal
daquela Casa, aplicar o mencionado decreto, em consonância com as
diretrizes gerais do Órgão Central do Sistema de Pessoal.
Verilica-se, no artigo t• da proposição, que o reajustamento
aludido incide nos aluais valores de vencimentos c proventos dos servidores, ativos e inntivos, excctuudos os cusos nelu previstos.
Os vencimentos dos Cargos em Comissão, integrantes do
Grupo-Direção c Assessoramcnto Superiores, e os de que truta o art.
5• da Lei n• 5,901, de 9 de julho de 1973, silo lixados nos valores cons·
tantos do Anexo I da Lei, acrescida a escala dos Nlvcis 5 e 6, cujos
valores estão também lixados no mesmo Anexo,
Na mesma grudaçi\o, sempre em estrita obediência ils diretrizes
do Decreto n• 1.145, de 13 de fevereiro de 1976, o projeto enfocu
todos os demais casos emergentes do referido decreto, valendo
salientur qnen medida vigoruril a partir de l• de março,

•
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Comissuo, u proposição se ufiguru constitucional c jurídica, razão
pclu qual, opinamos pela suu uprovuçilo.
1:. o parecer, Sr. Presidente,
O SR. PRESI()ENTE (Mugulhilcs Pinto)- Concedo u puluvru
uo nobre Senador Mauro Benevidcs pura proferir o parecer du
Comissilo de Serviço Público Civil.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE, Pura emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
A Câmara dos Deputados envia à apreciação do Senado
Federal Projeto de Lei que estende aos seus servidores o reajusta·
menta de vencimentos, sulários c proventos, nos mesmos per-

centuais, limites c condições cm que o Decreto-lei n• 1.445, de 13 de
fevereiro do corrente ano, deferiu nos servidores do Poder Executivo,
em fiel cumprimento às disposições constitucionais do urt. 108, § I•
A proposição concede, de imediato, reajuste de 30% (trinta por
cento) nos valores de vencimentos, salários c proventos do pessoal
ativo c inativo da Câmara dos Deputados.
Os vencimentos dos cargos cm comissão, integrantes do Grupo·
Dircção c Asscssoramcnto Superiores, Código CD-DAS, da Cá·
mura dos Deputados serão, basicamente, os fixados no Anexo 11, do
Decreto-lei n• 1.445, de 13·2·76.
lncidirilo sobre os valores de vencimentos do Grupo-Dircção c
Assessorumcnto Superiores os percentuais de reprcscntaçilo, fixados
no Anexo I do Projeto, que não serão considerados para efeito de
cálculo de qualquer vantagem, desconto prcvidenciário ou proventos
da aposentadoria.
Aos servidores que se tenham aposentado com as vantagens do
cargo cm comissão nilo serão aplicados os valores de vencimentos e
de representação mensal, do Anexo I. Estes terão os seus proventos
majorados cm 30% (trinta por cento).
As escalas de vencimentos dos cargos cfetivos dos servidores em
utividudc serão as constantes do Anexo II c as suas referências são
indicadoras dos valores de vencimentos estabelecidos pura cudu
classe das diversas categorias Funcionais, conforme Anexo III.
O projeto prevê que uos servidores enquadrados nas Categorias
Funcionais de Técnico Legislativo c Taquígrafo Legislativo do
Grupo-Atividadcs ac Apoio Legislativo c nas Categorias Funcionais
do Grupo-Outras Atividudcs de Nível Superior será devida uma
gratificação de utividudcs, correspondente à 20% (vinte por cento),
que cessará com u aposentadoria.
Considerando que as despesas decorrentes do reajustamento de
vencimentos, salários c proventos do Pessoal da Câmuru dos
Deputados serão atendidas à conta de seus recursos orçamentários e
que o projeto examinado obedece às dirotrizcs do Decreto-lei n•
1.445, de 13-2-76, nada vemos, no âmbito desta comissão, que o
possu invalidar, pelo que somos pela sua uprovuçilo.
1:. o nosso parecer, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Com a puluvru o
Sr. Senador Virgílio Távora pura proferir o parecer du Comissilo de
Finanças.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pura emitir pare·
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa du Mesa du Câmuru dos Deputados, chega u esta
Comissilo de Finanças o projeto de lei que aplica aos servidores du
Ctimuru dos Deputados disposições do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de
fevereiro de 1976.
Objetivu o projeto utuulizur os vencimentos e proventos dos
funcionários du Ciamuru dos Deputados, nos mesmos percentuais
concedidos aos servidores do Poder Executivo, pelo Decreto-lei
n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Todo o projeto se compatibiliza com u nova sistemática e diretri·
zes gerais estabelecidas pelo Departamento Administrativo do
Pessoal Civil- DASP.

O reajustamento vigorará u partir de I• de março, data fixada
pelo Poder Executivo pura o aumento de seus servidores.
Em seu urtigo I•, a proposição concede reajuste de 30% (trinta
por cento) aos valores de vencimentos e proventos dos servidores,
utivos c inativos, du Câmara dos Deputados.
Quanto ao Grupo-Dircçilo c Asscssoramento Superiores, silo
acrescidos dois níveis c os valores de vencimentos constam do Anexo
I do projeto,
Os requisitos e critérios pura u Progressão Funcional scrilo
baixados mediante Ato du Mesa da Câmara dos Deputados, nas
mesmas bases fixadas para o Poder Executivo.
1:. instituída a Gratificuçilo de Atividndc, cujas condições, para
perccpçiio, constam do Anexo IV do projeto, não podendo ser
considerada pura cálculos de vantagem, indcnizuçilo, desconto
previdenciúrio ou proventos de uposcntudoria.
O reajuste de vencimentos c proventos, bem como o pagamento
dus Representações Mensais c da Gratificação de Atividudc, vigoraruo, u partir de I• de março de 1976.
Finalmente, estabelece o urtigo 13 que, nos resultados dos
cálculos decorrentes da aplicaçilo da lei, ficarão desprezadas as
fruções de cruzeiro, inclusive nos descontos que incidirem sobre u
remuneração.
No que se refere ao aspecto financeiro, previ: o urtigo 14 que u
despesa resultante da uplicuçào da lei será atendida pelas dotações
próprias du Cámuru dos Deputados.
A vista do exposto, nada opondo a tramitação do projeto de lei
em exame, opinamos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Mugalhílcs Pinto) - O parecer du
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade
e juridicidade do projeto. Os pareceres das Comissões de Serviço
Público Civil e de Finanças são favoráveis.
Completada u instrução du matéria, passa-se à suu aprcciuçilo.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Puusu.)
Aprovudo.
A matéria vai à sanção.
f; o seguinte o projeto aprovado.

I'ROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1976
(N• 1.973/76, na Casa de origem)
Aplica aos senldores da Câmara dos Deputados disposi·
çcies do Decreto-lei n• 1.445, de 13-2·76 (Reajusta os vencimentos e salúrios dos servidores civis do Poder Executivo, dos mem·
hros da Ma~istraturu, do Tribunal de Contas da União), e dá
outrus providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os aluais valores de vencimentos e proventos dos
ativos c inativos, da Câmara dos Deputados, silo reujus·
tudos em 30% (trinta por cento), excetuados os casos previstos nesta
lei.
Art. 2• Os vencimentos dos cargos cm comissiio da Ciimuru
dos Deputados integrantes do Grupo-Dircçiio e Assessorumento
Superiores, e os de que truta o art. 5• da Lei n• 5.901, de 9 de julho de
1973, silo fixados nos valores constantes do Anexo I desta lei, fi·
cundo u respectiva escala acrescida nos Nfvcis 5 c 6, com os valores fi.
xudos no mesmo Anexo.
§ I' Incidem sobre os valores de vencimentos de ql'e truta este
urtigo os percentuais de Rcprescntaçiio Mensal especificados no
Anexo I, os quais nílo serílo considerados pura efeito de cálculo de
qualquer vantagem, desconto previdenciário ou proventos de aposen•
tudoriu.
s~rvidores,
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integrante do Grupo-Direçilo e Assessornmento Superiores, optar pcln retribuição de seu cargo cfetivo, acrescida de 20% (vinte por cento)
do valor do nível do cargo em comissão, sem fazer jus à Representação Mensal.
§ 3• Os valores de vencimentos c de Representação Mensal, a
que se refere este artigo, não se aplicam aos funcionários que se tenham aposentado com as vantagens de cargo cm comissão, cujos
proventos silo reajustados cm 30% (trinta por cento), na conformidade com o disposto no art, I• desta lei.
§ 4• A reestruturação do Grupo-Direçilo e Assessoramento
Superiores c a classificação, na respectiva escala de Níveis, far-se-ão
por Ato da Mesa da Cãmnra dos Deputados,
Art. 3• As gratificações correspondentes às funções integrantes do Grupo-Dircção c Assistência Intermediárias, Código CDDAJ-110, serão reajustadas nos valores fixados no Anexo I desta lei.
Parágrafo único. A soma da Gratificação por Encargo de
Direção ou Assistência Intermediária com a retribuição do servidor,
designado para exercer a correspondente função, não poderá
ultrapassar o valor do vencimento, acrescido da Representação Mensal, fixado para o cargo em comissão integrante do Grupo-Direção c
Asscssornmento Superiores, a que estiver diretamente subordinado.
Art. 4• A escala de vencimentos dos cargos cfctivos dos servidores cm atividadc, inclufdos nos Grupos de Categorias Funcionais compreendidos no Plano de Classificação de Cargos, é a
Constante do Anexo 11 desta lei.
§ I• As Referências, especificadas na escala de que trata este
artigo, indicam os valores de vencimentos estabelecidos para cada
classe das diversas Categorias Funcionais na forma do Anexo III desta lei.
§ 2• Na implantação da referida escala, será aplicada ao funcionário a Referência de valor de vencimento igual ao que lhe couber
em decorrência do reajustamento concedido pelo art. I• desta lei.
§ 3• Se não existir, na escala constante do Anexo 11, Referência
com o valor de vencimento indicado no parágrafo anterior, será
aplicada ao servidor a Referência que, dentro da classe a que pertencer o respectivo cargo, na forma estabelecida no Anexo III,
consignar o vencimento de valor superior mais próximo do que resultar do reajustamento concedido pelo nrt. I• desta lei.
Art. 5• Os critérios c requisitos para a movimentação do scr~i
dor, de uma para outra Referência de vencimento, serão estabelecidos mediante rcgulnmcntaçiio da Progressão Funcional, a ser
baixada por Ato da Mesa da Cãmnra dos Deputados, nas mesmas
bases c critérios fixados para o Poder Executivo.
Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor do
vencimento estabelecido para a classe final de cada Categoria Funcional, correspondem à Classe Especial, a que somente poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação global da Categoria, segundo critério a ser estabelecido na referida rcgulamcntaçilo.
Art. 6• B institufda a Gratificação de Atividade, com as características, definição, beneficiários e base de concessão previstas no
Anexo IV desta lei, não podendo servir para cálculo de qualquer vantagem, indeniznção, desconto prcvidenciário ou proventos de aposentadoria.
Parágrafo único. A Gratificação de Atividndc fica incluída no
conceito de retribuição, para efeito do disposto no§ 2• do art. 2• e no
parágrafo único do art. 3• desta lei.
Art. 7• Às Categorias Funcionais de Técnico Legislativo e
Taqufgrnfo Legislativo, cujos integrantes estilo sujeitos à jornada de
8 (oito) horas de trabalho, aplica-se a Gratificação de Atividadc institufda pelo art. 6• desta lei,
Parágrafo único. A gratificação de Atividnde u que se refere
este artigo nilo servirá de base para o câlculo de qualquer vantugem,
indenizaçilo, desconto prcvidcnciârio ou proventos de aposentadoria.
Art. s• Aos cargos integrantes das Categorias Funcionais CO•
muns ii Câmara dos Deputados c no Poder Executivo serão apli-

cados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificações
c condições de trabalho fixados para aquelas Categorias pelo Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Art. 9• O percentual rcfcrcn'tc ii Gratificação por Trabalho
com Raios X ou substâncias Rndioativas é fixado cm 40% (quarenta
por cento), de conformidade com a Lei n• 1.234, de 14 de novembro
de 1950, calculados sobre o valor do vencimento percebido pelo
servidor.
Art. IO. As Gratificações pela Representação de Gabinete serão fixadas por Ato da Mesa da Câmara dos Deputados, com base
nos princípios c valores estabelecidos para o Poder Executivo.
Art. li. O reajustamento dos proventos da inatividade, nu forma assegurada pelo art. I• desta lei, incidirá, exclusivamente, sobre
outras parcelas, de qualquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, apenas, a referente à gratificação adicional por tempo de
serviço.
Art. 12. O reajustamento de vencimentos c proventos concedido por esta lei, e o pagamento das Representações Mensais c da
Gratificação de Atividadc, nos casos c percentuais especificados,
vigorarão a partir de I• de março de 1976.
Art. 13. Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação
desta lei serão desprezadas as fraçõcs de cruzeiro. inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre o vencimento ou provento.
Art. 14. A despesa decorrente da aplicação desta lei será atendida à conta das dotações con'stantcs do Orçamento da União.
Art. IS. Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
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Redução final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 14, de 1976 (n• 1.806-A/76, na Casa de origem).
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(Corresponde à emenda n•I-CSPC)
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ANEXO

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 5• do Projeto:
"Parágrafo único, A Gratificação de Atividadc a que se refere
este artigo não servirá de base pura o cálculo de qualquer vantagem,
indcnização, desconto previdcnciârio ou proventos de aposentadoriu."
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Achando-se cm
regime de urgência, a matéria cuja redução nnal acaba de ser lida,
passa-se il sua imediata apreciação.
Em discussão a redução nnal da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Cúmara n• 14, de 1976. (Pausa.)
Niro havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votacr1o.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovada,
A matéria volta il Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisüo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadon:s:
Hú dias, havíamos feito um apelo às autoridades bancárias do
Pais. ao Conselho Monetúrio Nacional, ao Banco Central, ao Banco
do Brasil c até ao Banco do Estado do Espírito Santo, no sentido de
que fosst: concedida uma mormóriu nos vencimentos dos títulos e dividas de ugricultorcs e pecuarisws do meu Estudo, em face das
dificuldades quase irrcmovíveis que vivem aqueles que plantam e
criu111 no meu Estudo, com :1 seca inclemente que ussolu o nossa terri·
tório.
Fizemos este apelo e hoje desejo trazer alguns dados que
complementam aquele meu veemente e caloroso pedido,
Cachoeiro do ltapemirim é: uma úreu econômicu das mais
signilicativas do meu Estudo, scnilo u mais importun1c sob o ponto
de vista ugricola, porque no sul do Estudo estú sediada u nossa zona
de café c a agroindústria de açúcar. Alérn disso, o milho e o arroz silo
as culturas mais danincudas pela incleménciu do tempo.
t;n1iw, a agi:ncia do Banco do Brasil de Cachoeiro do Itapem irim mundou o seu lnspctor fuzcr um lcvuntumento du situuçUo du
agriculturu do Estudo e os jornuis duli noticlum, cm munchclcs, o
seguinte: "Pccuúriu do Sul la bciru du suu pior crise".
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-255Não suo as palavras deste Senador que estão fazendo este apelo
para as autoridades financeiras do Pais; é: a palavra do Jnspe!or Fiscal da Carteira de Crédito Agricola e Industrial do Banco do Brasil,
Sr. Alcides Altoé, que fez, pura aquele banco e para as entidades ligadas à agricultura do Estado, um relatório sombrio, pelas conclusões
a que ele chega,
Diz ele:
.. Estamos às portas de uma dus maiores crises econômico·financeiras do Sul do Espírito Santo, caso não chova
bastante durante os próximos dias c no decorrer de abril."
Diz mais, que o levantamento de que ele dá ciência ao povo foi
encomendado pelo Gerente do Banco, Sr. José Miranda Pinheiro,
preocupado com os renexos da grande estiagem. Diz, ainda, que a
cultura do milho teve uma redução de 60/70%; o arroz, cerca de 50%
nu sua produção, sendo que, em alguns lugares, atingiu, também, 70
e 80% a quebra na sua capacidade enu sua produtividade; a cana-deaçúcar chegou a 60 e 70% - dizíamos, naquele apelo, que a quebra
da produção atingiria 40/50%. Hoje, pelo relatório do fiscal do Banco do Brasil, da agência de Cachoeiro do l!upcmirim, verificamos
que a quebra atinge 60/70% da lavoura de cana, o que prejudicou,
então, maciçamente, toda a economia agricola do meu Estado,
principalmente a dos plantadores de cana.
Vi, Sr. Presidente, as folhas secas, amarelecidas, em terras úmidas do sul do Estado, e aquilo foi o desastre económico-financeiro
que recaiu, c que recai, sobre os plantadores de cana daquela região.
Sr. Presidente, recebi, também, o apelo de alguns municipios
para que estendesse àquelas autoridades o apelo veemente dos
banunicultores dos Municípios de ltapemirim, Alfredo Chaves, Rio
Novo, Guarapari, Castelo e Atilio Vivacquu que também sofrem
pesadamente a inclemência da seca naquela região. A produção caiu
extraordinariamente; até o volume e o peso do produto se reduziram.
Sr, Presidente, nus complanuras das famosas Baixadas de
Itapemirim, nós constatamos· uma pecuária intensiva c extensiva
que garantem os padrões daquela região, ao ludo do povo magnífico
que ali habita c que tem servido ao Estudo do Espírito Santo, desde o
Barão de Jtapemirim, no tempo do Jmpêrio, quando recebeu Sua
Alteza Dom Pedro II, nosso Imperador, nu sua fazenda. Entre, os
vultos eminentes da política que têm servido ao meu Estado naquela
zona de ltapcmirim, temos a figura varonil de Domingos Martins,
nascido nu Fazenda dos Quartéis, naquela área, e que foi o
protomártir da nossa luta pela Independência, arcabuzado em Salvador, ele, um dos chefes da revolução pernambucana de I8I7.
Temos sediada, em ltapemirim, uma agroindústria de grande
porte, e temos, nos seus homens públicos, vultos eminentes do nosso
Estado e da nossa política, Pois bem, ali se sedia também uma das
grandes c futuras agriculturas do meu Estado: a do abacaxi. Os mi·
lhões de frutos ali colhidos suo da mais excelente procedência, Sr.
Presidente, e essas lavouras de abacaxi abastecem o Rio de Juneiro,
Belo Horizonte e Suo Paulo- o triângulo consumidor, E ó ali Iam·
bém que aquela lavoura sofre as vicissitudes da seca, que causa sérios
transtornos na vida econômica daquela regiUo,
Portanto, Sr. Presidente, trago estes valiosos subsídios,
Primeiro, o relatório do lnspelor Fiscal do Banco do Brasil, que
corrobora as minhas declarações, que us comprova e adita, uindu,
números muis expressivos c muis culumitosos pura u seca que ubrusu.
nrrusu casso lu u economia agrícola do meu Estudo,

Sr, Presidente, sou homem do interior e lá se diz, nu filosofia
andcju das ruas, estu frase que define u utividade do nosso agricult<>r: "Quem plun!a truta da terra; quem cria é tratado por ela",
Mus lá, Sr. Presidente, tanto os que tratam da !erru com~
U<Juelcs que cuidam de seus campos, dus imensas pradarias do Sul,
!mnbi:m, crestudus )leia seca, tanto o agricultor como o cirador estão
asS<lludos pela inclemência do tempo que se abateu sobre o nosso
Estado.
Dizia cu, no meu primeiro discurso: "Se destruirmos os campos
c !.!(lllscrvurmllS us cidades, estas nrlo se reconstituirão, Mns se

destruirmos us cidades e conservamos os campos, estas norcscerilo
de novo", Esta é a filosofia que nós trazemos aqui, para o Senado c
pura as autoridades financeiras,
O campo, Sr. Presidente, está dizimado, crestado, assolado pela
inclemência do tempo. Mus se ele for destruido, com ele se destruirão
as cidades e a capacidade de produção c a riqueza do meu Estado,
Mas, se eles foram poupados, as cidades norcscerilo de novo; o
Estado norescerii de novo; e a nossa economia ganharii o ritmo de
produção c crescimento finu~cciro.
O Sr, Luíz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• me permite,
nobre Senador Dirceu Cardoso?
OSR. lliRCElJ CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. I.uiz Cavalcante (ARENA- AL)- V, Ex• referiu-se, hii
pouco, ao decréscimo percentual esperado na colheita de viirios
produtos do seu Estado. Mas me escapou se V. Ex• citara o
decréscimo esperado para o café. Gostaria de saber a percentagem
negativa relativa ao café.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Na zona sul do
Estudo a quebra está entre 30 a 50% da produção.
Devo dizer, nobre Senador Luiz Cavalcante, V, Ex• que tem
sido um padrão para o nosso Senado, ...
O Sr, Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Muito obrigado,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... que o Espírito
Santo sofreu, com a política cafccira dos últimos dez anos, um tratamento discriminatório que arruzou a sua economia. Foram

erradicados de um Estado pequeno, 330 milhões de pés de café!
Foram liberados 300 mil alqueires de terra, mas no lugar da
cafeicultura, que é uma cultura permanente, fez-se o pasto nas nossas
encostas íngremes c difíceis e isto trouxe um prejuízo incalculiivcl à
nossa economia. Setenta mil familias foram postas na estrada,
desalojadas, desabrigadas, sem assistência de ninguém; nem do
poder público estadual; nem federal; nem municipal; nem de
ninguém. Foram postas nu estrada, nos caminhões.
Sr, Senador, V, Ex• me recorda uma página: eu VIUJCI num
caminhão de retirantes, de Barra de Suo Francisco às barrancos do
Paraná, Saíam quinze, vinte caminhões por dia. Eu era candidato a
Deputado Federal c quis conhecer as dificuldades. Viajei nos
caminhões. Meu Deus, que dificuldade! Que tragédia! Na fronteira
de São Paulo morreu uma mulher que acompanhava a caravana,
Eram 30 pessoas jogadas, ali, como animais - era o gado humano
de que falava o famoso romancista- que se deslocavam da boca de
forno do Vale do Rio Doce, para uma área gelada de geada no
Paraná.
Sr, Senador, houve famílias de oito u dez pessoas das quais só
regressaram ao meu Estado duns a três, As outras morreram de
pneumonia nus barrancas do Paraná, no Paraguai, cm Rondônia, no
Acre e em Muto Grosso, Essa que foi a tragédia c foi uma das causas
pelas quais fui ao Presidente Castcllo Branco reclamar contra a
política do cafi:, usada contra o meu Estado, porque pode - se
arrancar o cafeeiro do Puruná, de Suo Paulo c de algumas zonas de
Minus Gerais, lugares em que a topografia permite outras culturas,
Mas num Estudo de encostas lngrcmcs, onde cm alguns lugares, o
homem que capina o café precisa ser amarrado para não escorregar
pelo eitos abaixo e neles não pode se manter de pé, lá, não podia ser
arrancado o café:; e o foi, Hoje, Sr. Presidente, com a política do
1BC, de incremento à cafeicultura, cm lugar dos trezentos c trinta
milhões de pés de café:, o Espirita Santo só pôde plantar, até agora,
setenta e cinco milhões de cafeeiros,
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V, Ex• me permite
continuar'}

O Slt. DIRCEU CARDOSO (MDB Desculpe-me.

ES) -

Pois niio.

-256O Sr. Lui1. Cavulcunrc (ARENA - AL) - Mediante, entilo,
esse número que V, Ex• revelou, de que a colheita do café terá um
decréscimo de 30% ...
O SR. I>IRCEU CARilOSO (MDB- ES)- 30 a 50%.
O Sr. I.ulz Cuvulcuntc (ARENA- AL)- ... parece-me que, em
virtude do clcvudissimo preço do cu fé- aliás preço recorde, nbsolu·
to, cm todos os tempos, pois o ca(é está sendo cotado, hoje, u cento e
vinte c cinco centavos de dólar por libra-peso, ou seja, cento c
cinquenta por cento a mais do que o preço médio do café nacional
vendido no ano passado, que atingiu apenas cinqUenta centavos de
dólar por libra-peso - parece· me que, unte essa enorme diferença de
preço não é nenhuma temeridade, para os estabelecimentos oficiais
de crédito, virem ugora ao encontro das necessidades do Espírito
Santo, visto que só a receita do café é quase uma garantia do total
ressarcimento dos empréstimos porventura feitos. Este é o meu
aparte.
O SR. ])]RCEU CARDOSO (MDB- ES) - Agradeço o
aparte de V, Ex•. Devo dizer·lhe mais: quando Deputado, fiz parte
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito c tive oportunidade de
ouvir o então Ministro da Indústria e do Comércio, que era
Presidente do Banco do Brasil, o Sr. Severo Gomes. Recordo-me
bem de suas palavras. Perguntei a ele: "Sr. Dr. Severo Gomes, o
agricultor é o pior ou o melhor cliente do banco?" Recordo-me das
palavras: "E: o único cliente que não dá prejuízo ao Banco," Paga
até o último centavo, sacrifica o cuminhilozinho, o carro da família,
sacrifica tudo, mas não dá prejuízo ao Banco. Os que dilo prejuízo
são os comcrciuntcs, os industriais, sobretudo, os aventureiros de
outras águas, os de mares turvos. Recordo-me de ter ouvido isso do
Sr. Severo Gomes, ao tempo cm que S. E~• cru Dirctor do Banco do
Brasil. A minha prática da vida do interior tem-me revelado que, de
fato, o agricultor é o cerne da nacionalidade, é o homem que toma
empréstimos medidos, pesados, contados, contabilizados, pura não
dar prejuízo de modo algum.
Portanto, o que pedimos, Sr. Presidente, é a moratória de um
ano e que os vencimentos deste ano possam ser transportados para o
ano de 1977. Os agricultores não querem abatimento de um centavo
de juros, não querem abatimento de nada, nem o agricultor capixaba
pode ter o direito de abater coisa alguma. Faz-se isso para os
agricultores do Paraná, de São Paulo c de Minas Gerais, mas os
nossos não receberam, até hoje, benelicio algum, dirctamente,
cspecificadamentc, dos Poderes Públicos.
O Sr. Agcnnr Muriu (MDB aparte'!

RN) -

Permite V, Ex• um

O SR. I>IR('EU CARilOSO (MDB- ES)- Pois nilo.
O Sr. Agcnnr Muriu (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso,
quero congratular-me com V, Ex• por esse pronunciamento c dar
conhecimento de que, um dos grandes problemas que vém agruvan·
do a lavoura brasileira, é u marginalização do homem do interior.
Vivemos no mundo moderno. A tecnologia precisa chegar ao
homem do interior, mas este ainda não evoluiu, Como se pode ter
uma agricultura desenvolvida sem preparar o homem, sem que este
evolua'! Entregamos o cultivador ao camponês, mas não o orienta-

mos no sentido de poder beneficiar a terra. Entregamos o pulveriza·
dor, o inscticidu ao camponês, mus não o orientamos, nU o o prcpuru-

mos pura o combate us pragas. O homem de hoje estú dcsprcparudo
quunto o de cem anos utrús. Esse despreparo criou o csvuziumento
da agricultura brasileiru e jú promove hoje o êxodo, u cada dia que
passu, pelo desencanto do homem do campo. Desencanto este força·
do pelas contingências de umu murginulizaçilo totul cm que se
encontra o homem do interior. De formu, Senador Dirceu Curdoso,
ou o Governo se volta rmra u cducuçiio do homem rural, especial·
mcnh: du juventude cumpcsinu, ou, dentro de cinco, seis unos, teremos outrus mcgalópolis neste Puls, c nüo ucrcdito que possamos
desenvolver a nossa prndutividudc sem preparar o homem justu·.

mente pura us técnicas modernas, técnicas essas que dependem nilo
só do trutor, pois o homem é muito mais importante que u máquina,
c, se ele não está preparado pura com ela trabalhar, a máquina torna·
se obsoleta ou altamente deficitária. Congratulo·mc com V. Ex• c
pcço·lhe que insira meu aparte no seu discurso, testemunho de um
agricultor do Rio Grande do Norte que observa, a cada dia que
passa, cair u produção da zona rural por falta de aperfeiçoamento do
homem do interior. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu é que tenho
que ugradeccr o belíssimo e magnifico aparte que V. Ex• acostou ao
meu discurso, ilustrando-o com a sua sabedoria e com os conhc·
cimentos que tem dos problemas da terra c da agricultura. V. Ex•
tem sido uma das vozes mais autorizadas, mais altas c mais elo·
qUentes que têm sido ouvidas aqui no Senado, a respeito dos problc·
mas da agricultura.
V. Ex• bem situou: há quarenta anos, viviam três homens no
campo c um na cidade. Hoje, com o problema da urbanização da
nossa população, estamos caminhando para três homens na cidade c
um no campo, com as mesmas condições, talvez, dos tempos antigos.
Verificamos que a urbanização cstú trazendo um sério desc·
quilíbrio no problema do abastecimento das nossas populações c, na
década de 80, teremos cxatamentc o que tivemos na década de 30:
trés homens no campo, para um homem na cidade. Perdemos os bra·
ços que produziam c aumentamos, geometricamente, as bocas
consumidoras.

I

;;

. '(

O Sr, Agcnor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso,
V. Ex• traz pura o debate, nesta Casa, um dos problemas mais
cruciuntcs desta Nação. Agricultura brasileira, presentemente, é alta·
mente deficitária, porque os implemcntos, os inseticidas, os fcrti·
lizantcs são contabilizados cm dólares c o agricultor vende em
cruzeiros a sua produção. Quem responde pelo deficit da produção
agrícola é o agricultor. O Governo sabe que a agricultura brasileira é
ultamcntc deficitária c não a subsidia, estimula a exportação mas nilo
subsidia a produção, o que é um verdadeiro paradoxo. Como se
etende estimular a exportação sem subsidiar o produtor? Sem
subsidiar o produtor, sem apresentar condições oficiais de rcnta·
bilidudc agrícola não vamos ter o que exportar no dia de amanhã. O
cuminho niio é ajudar o exportador, o caminho é incentivar c csti·
mulur a produção rural, porque é justamente ela que continua
respondendo por 60% da nossa exportação. No dia em que o
Governo subsidiar a produção agrícola, vai diminuir cm 30% ou 40%
o êxodo rural. Se agricultura hoje é deficitária, se deve ao Governo
este deficit, que continua a não querer subsidiar a produção. Não
conheço nenhum produtor, no Rio Grande do Norte ou do Nordeste, que, vivendo da agricultura, não esteja, cm grande deficit para
com o Banco do Brasil, devendo muitos deles o que não podem pa·
gar. No Rio Grundc do Norte, foram feitas experiências pela
SUDENE c quem respondeu por elas foi o agricultor. A SUDENE
entrava com a experiência c o agricultor com o dinheiro, que cru do
Banco. Se desse certo, muito bem, se desse errado, quem ficava no
prejulzo cru o agricultor, pagando ao Banco do Brasil, pudesse ou
não, O Governo precisa se voltar para o homem do campo com
objetividude. O homem do campo não pode trabalhar num sistema
de uvcnturu, porque, se perder dinheiro, quem terá que pagar ao Bun·
co é ele, c, pugur com quê'? E: preciso que o Governo subsidie o produ·
tor rurul, ussegurundo o direito de, com seu trabalho, viver às suas

custas c com ulgumus rentubilidudc. Não se compreende que ele
continue u produ-.ir u riqueza deste Pais e só ele, unicamente ele cor·
rc o risco. Agrudeço u V. Ex• pela lembrança deste homem que, scn·
do quem muis trabulhll e mais produz neste Pais, continua
murginali-.udo no campo económico. Muito obrigado u V. Ex•
O Sll. lllllCEll CAJlllOSO (MDB - ES) - Agrudcço o
upurtc drcunstnncindo c bem posto de V. Ex• que, cm mutérin de
agricultura, tem uhcrta cuminhos parn interprctncào do Senado.
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angustioso apelo as autoridades bancárias, trazer esses depoimentos
insuspeitos, como o do fiscal da Carteira Agrfcola do Banco do Bra·
sil da Região Sul. Mas, hoje, Sr. Presidente, visitam a Casa c estiveram comigo, no meu gabinete, o Presidente da Câmara Municipal de
Itapemirim, Sr. Ernanc Pinni e o Presidente da Coo~crativn de
Plantadores de Cana do Sul do Estudo, o Sr. Erivclto Meireles, duns
figuras destacadas da economia cnnavieira daquela região que
vieram renovar esses apelos, às autoridndes federais, a fim de que
não caiam num vácuo.
Sr. Presidente, disse aqui, certa vez: as razões do pobre silo si·
nos de madeira, as razões dos ricos são sinos de bronze. Estes, mal
tocados, ressoam nos ouvidos das autoridades; os pobres c os peque·
nos têm que gritar, muitas vezes repetir os gritos, renovar, ampliar,
quanto for possfvcl, para que chegue o eco aos ouvidos das autorida·
des. C; o que estou fazendo, cm nome dos plantadores de cana, dos
plantadores de abacaxi, dos plantadores de arroz da zona sul do nos·
so Estado, cm nome dessas duas figuras eminentes da vida polftica
do meu Estado, Sr. Presidente, que não são do meu Partido, que não
são da minha grei partidária, são dn ARENA, o ilustre Presidente da
Câmara Municipal de ltapcmirim c o ilustre Presidente da Associa·
çiio de Plantadores de Cana daquela área.

o

Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

Permite V. Ex• um

aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Mais uma vez quero me
congratular com V. Ex•, por trazer aqui o problema dos agricultores
do seu Estado c do nosso Pais, sem cor partidária, c lembrar que o
pequeno c médio ruralista não estão gozando dos benefícios ofereci·
dos pelo PROTERRA c pelo PROAG RO. As exigências dos contra·
tos, cm termos opcionais, silo tão grandes que eles não têm condições
de responder por essas obrigações. O~ incentivos fiscais não têm
alcançado o pequeno e o médio empresários rurais brasileiros, por·
que não estão preparados para alcançar essa deferência desta nova
lei. As leis são feitas com um objctivo certo e o PROAGRO e o
PROTERRA, para o pequeno, é umn grande desilusão. Além disso,
os incentivos fiscais estilo levando para n agricultura aventureiros
que não têm vocação para essas atividadcs c tão·somentc se a~rovci
tam desses incentivos, sem o amor devido, sem a vocação necessária
para a prática dn agricultura. Mais uma vez agrndeço e me congratu·
lo com V, Ex•, pelo seu pronunciamento.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) :-Agradeço o npar·
te de V. Ex•, que ilustra sobremaneira o meu pronunciamento,
Sr. Presidente, cssn dclcgnçüo de ltapemirim veio dnr
conhecimento, também, da angustiosa situação cm que se debutem
os agricultores do sul do Espfrito Snnto, c cu sou o eco, a sua rcs·
sonância aqui no Senado.
O ilustre Presidente dn Câmara Municipal de ltapemirim deve
levar esta imagem do Senado: uma Câmara Municipal nmpliadn, a
mesma representatividade do povo. Lá, os representantes da terra,
através do voto do Vereador, o voto mnis difícil, o voto mnis duro, o
voto mais áspero de toda a rcprescntntividnde brasileira. E o Senndo,
uqui, é a Câmara Municipal de ltnpcmirim ampliada.
Por isso, fazendo eco àquele desejo, àquele nngustioso apelo dcs·
sns nutoridndcs, quero remctê·lo aos membros do .conselho
Monetário Nacional, do Banco Central, do Banco do BraSil e até do
Banco do Estado do Espfrito Santo, a 'fim de que possam prorrogar
os vencimentos desses débitos pnru o próximo ano.
O Sr. Mauro Bcncvldcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Tem o..apurte o
nobre Senador Mauro Bencvidcs.
O Sr. Mauro Ocnevldcs (MDB- CE)- Nobre Senador Dirceu
Curdoso, uo cumprimentar V. Ex• pelo seu pronunciamento na tu r·

de de hoje, defendendo com tanto ardor a situaç~o dos agricultores
do seu Estado, desejo também apoiá-lo no que tange ao enaltecimento da Câmara Municipal, do trabalho desenvolvido pelos Vereadores, que são a base polftica da estrutura pnrtidárin. Iniciei a minha
modesta vida pública como Vereador, integrante da Câmara Munici·
pai de Fortaleza, c disso sempre nÍc orgulho c disso faço questão de
ressaltar em todas as oportunidades.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte do nobre Lfdcr Mauro Bcncvidcs. Nós, politicas, às vezes'
com essas presenças e essas lembranças molhamos as nossas raizes
sentimentais. Também sou um politico da roça. Sou um homem do
interior, um homem sofrido c penado. Portanto, ê co.n emoção muito grande que recebo o aparte de V. Ex•, que renova c redobra as minhns forças, no sentido de enfatizar que, nqucles que lutaram por
nós, que se sacrificaram por nós, fizeram inimizades por nós, c até
foram levados a situações constrangedoras por nossa causa, para que
estejamos aqui, devem sempre receber a nossa homenagem, o nosso
aplauso, a nossa palavra de reconhecimento e de gratidão.
Sr. Presidente, renovo meu apelo às autoridades, cm nome dos
plantadores de cana, de abacaxi, de café, de ptilho, de feijão, de
mandioca, de arroz, dos pecuaristas de corte c de leite. Porque
!tapem irim é também uma das grandes bacins leiteiras. Todos os dias
saem milhares de litros de leite daquele município para o abastecimento do Rio. Não são litros de leite, Sr. Presidente, são polegadas
de solo que saem, transmudados cm litros de leite, diãriamcntc, para
o abastecimento das grandes cidades. Esta é a situação.
Concluo: com estas Ptlavras que já disse aqui renovo agora: se
forem destruídos os campos c conservadas as cidades, estas não se
reconstruirão; se forem dcstrufdas as cidades c conservados os campos, essas reflorescerão de novo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lourivnl Baptista)- Concedo u palavra
ao nobre Senador Eurico Rczendc.
O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA- ES) - Desisto da palavra,
Sr. Prcsidcn te.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -S. Ex• desiste da
da palavra.
Concedo a pnlavrn ao nobre Senador José Sarney.
O Sr. José S1rney (ARENA- MA)- Desisto da palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- S. Ex• desiste da
palavra.
Concedo a palavra no nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob os uuspfcios da Uniilo Parlamentar Interestadual, rcunir-scilo, de 19 u 21 de abril, cm Belo Horizonte c Ouro Preto, os
deputados estaduais de todo o Pais, no ensejo do VIl Congresso
Brasileiro de Assembléias Legislativas.
A instituiçilo promotora, fundada cm 1951, tem prestndo os
mais relevantes serviços à causa da Democracia, desfrutando, por
isso, de invejável conceito junto ils mais altas autoridades, à classe
politica e à opinião pública de todas us Unidades Federativas.
À sua frente acha-se o Deputado Victorino James, do Rio de Janeiro, que vem sendo, nos últimos unos, sucessivamente reconduzido
ii Presidência, mercê de suas qualidades de lldcr c, sobretudo, du
ubncguçilo com que dirige os destinos dn prestigioso entidade.
Em Porto Alegre, Silo Paulo, Guanabara, Brusilin, Recife c Fortaleza, realizurum.se os congressos nnteriorcs, durante os quais
foram debatidos assuntos du maior pulpitfmcin pura o Poder Legis·
lutivo eu vida institucional do Pu is.
Recordo, Sr. Presidente, que no encerramento do IV Congresso,
uqui nu Capital Federal, o Presidente Humberto Castello Branco, cm
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política, assegurando a realizaçilo, naquele ano, de eleições diretas c
anunciando as linhas mestras da reforma política preconizada poJa
Revolução.
Em 1972, coube ao cntilo Presidente do Senado, Senador Petrô·
nio PortcUu, durante a abertura do VI Congresso, em Fortaleza,
proferir o discurso inaugural do conclave, cxpon~o as suas idéias
com o maior brilhantismo c enaltecendo a contribuição do Legislativo ao desenvolvimento do País.

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite um aparti:,
nobre Senador Itamar Franco?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Com prazer,
Senador Mauro Bcncvidcs.

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador·
Itamar Franco, a reformulação da sistcmâtica do ICM vem sendo
reclamada insistentemente nas duas Casas do Congresso Nacional,
nas Assembléias Legislativas dos Estados consumidores.
Agora, confere-se a Minas Gerais- que sempre teve marcante Lamentavelmente, até hoje não se viu, por parte do Governo, medi·
atuaçilo nu vida politica do Brasil- o privilégio de ser escolhido pu· da concreta que significasse a intenção de modificar os critérios até
ra sede do importante ccrt~mc, ao qual estarão presentes cerca de agora utilizados. Na sessão legislativa passada, c disso V. Ex• se
200 deputados estaduais.
lembra muito bem, o nobre. Senador Hclvldio Nunes pronunciou três
brilhantes pronunciamentos defendendo, cm meio li argumentação
convincente,
a modificação do Imposto sobre a Circulação de MercaNo ternário, já aprovado, incluem-se teses relacionadas com o
dorias.
Eu
próprio
já realizei, embora sem nenhum brilho, mas com
fortalecimento das Assembléias c a uniformidade de preceitos regimentais, além de outras matérias que certamente serão cnfocudas dados irrcrutt\veis, apreciação cm torno do problema, mostrando
pelos representantes estaduais c pertinentes aos campos político, cxatamente que, no que tange ao Estado do Ccarâ, c no cxcrcfcio de
1975, a polftica adotadn cm relação ao ICM significou, para o nosso
~:conômico c social.
Estado, prcjulzo da ordem de 465 milhões de cruzeiros. Ou seja,
estabelecido o confronto entre as mercadorias entradas e saldas pelas
Empresta-se, por isso c cm razilo da conjuntura institucional, a fronteiras estaduais, chegava-se a essa evidência, inclusive consta·
maior signilicuçi!o ao Encontro da União Parlamentar lnteresladual, tada pelo Centro de Inrormaçõcs Fazcndârias, órgilo técnico que
pura o qual convergirão, certamente, as vistas atentas da imprensa, integra a Secretaria de Finanças do meu Estudo. No entanto, até
hoje não se obteve essa reformulação. O próprio Presidente da
dos políticos c dos círculos mais credenciados de nossa colctividadc.
República, ao discursar no dia 19 de março de 1974, perante o Minis·
tério pela primeira vez oficialmente reunido, num pronunciamento
I
Registrando, nesta Tribuna, a cfc•uu~ilo do VII Congresso de de muita repercussão, Sua Excelência fez questão de destacar que a
Assembléias, faço votos por que o mesmo atinja os seus nobres objc· · legislação fiscal não atendia as determinadas regiões do Pais. Outros
tivos, aprovando teses e moções sobre questões da realidade estudiosos da matéria têm batalhado, mostrando exatamcntc os er··
brasileira. (Muito bem!)
ros decorrentes da aplicação desses critérios. Mesmo assim, até hoje
não se obteve a reformulação do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias. Efctuando esta apreciação em torno da problemática·
O SR. PRESIDENTE (Lourívul Baptista)- Concedo a palavra econômica do País, faz muito bem V. Ex• cm enfatizar necessidades
de o Governo, já no próximo exercício financeiro, aplicar novos crité·
uo nobre Senador Itamar Franco.
rios que tragam, pelo menos, prejuízo menor aos Estados consumido·
res,

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

E:. muito difícil continuar a cxplunuçilo que raziamos sobre o tra·
bulho dessa jovem equipe de economistas, o qual dcbatramos com os
nobres Senadores Roberto Saturnino c Virgllio Távora.

Nilo fosse, Sr. Presidente, a importãncia desse trabalho,
sinceramente cu desistiria de continuar falando.
De qualquer forma, Sr. Presidente, como homem que respeita o
nosso Regimento Interno c que entende que ele precisa ser modifica·
do, com muita urgência, em vários pontos, pura dar, sobretudo,
maior velocidade li aprovação dos nossos projetas c também porque
-como já disse- respeito o trabalho dessa equipe, i: que continuo
na análise que estava fazendo untes da Ordem do Dia.
Reporto-me, assim, as últimas palavras do nobre Senudor
Roberto Suturnino uccrcu do Imposto sobre Circulação de Mercu·
dorius. Ati: hoje nilo entendemos por que o Governo Federal nilo
modilícu sua sistcmllticu.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Agradeço, Se·
nadar Mauro Bcnevidcs, o aparte de V. Ex•, que recorda esta luta do
Senado Federal, destacando a presença sempre marcante nu tribuna,
cm defesa da nova sistemática do I CM, do Senador Helvldio Nunes.
O Sr. VlraOJo Távora (ARENA- CE)- Pcrinitc V. Ex• um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer
concedo o aparte ao nobre Senador Virgllio Távora.

O Sr. VlraOJo H•ora (ARENA- CE) - Eminente Senador,
não de ontem, nilo do ano passado, mas desde que aqui chegamos
u este Plcndrio, responsáveis que fomos pelo Relatório-Geral da
COCENE, que o pleito nordestino da mudança da sistemática do
ICM é uma constante. Mas somos também os primeiros u rcconhc·
ccr que o Governo Federal tem que ver meios c maneiras de compcn·
sar aqueles chamados Estudos produtores. As crises que se succ·
deram de dois unos u esta parte nilo permitiram ao Governo Geiscl,
como até a momento, fazer isto, um dos objctivos desse governo, isto
é, divisilo mais justa das purcelu~ do ICM. Por outro ludo, essa

~
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!CM não vem de hoje, não vem de ontem- repetimos.:.. é de muito
'tempo, máxime de nós, nordestinos. O bom sempre teve como inimi·
'go o óthno. Da mesma maneira, aquilo que queiramos seja
imediatamente resolvido, que seria o ótimo talvez seja o inimigo do
bom, que é o possível de se fazer. As mudanças dos Fundos de
Participação c suas alrquotas, a criação do Fundo de Reserva, dentro
desse Fundo de Participação para os Estados do Norte c Nordeste,
são afirmativas de que o Governo não cstã desatento ao problema.
Uma coisa é desejar resolver um problema; outra, é poder resolver cs·
sa mesma questão.

Ii

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Conhecemos?
pensamento de V. Ex• Va.mos csp.crar a~cnas que o Go~crno de.
maior velocidade a essa rcv1são da S1Stcmât1ca do !CM, que mtcrcssa
a todo o Pais.

J

O Sr. Vlraoto TiYoro (ARENA - CE) - Nega V. Ex• que
.houve rccessilo? Nega V, Ex• que houve desemprego cm massa, que
chegou a 9% cm alguns deles? Podcrlamos, como nação que estamos
cm desenvolvimento, suportar um choque desse? Dizem os
cconosmistas que nilo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• nega que,
dois anos após o embargo do petróleo, os países industrializados já
começaram a sair do vermelho?
O Sr. Vlraoto Tboro (ARENA - CE) - Nilo negamos.
Afirmamos. Mas à custa de quê? O custo social -que V. Ex•s, da .
Oposição, seriam os primeiros a ni\o aceitar - seria o do descmpre·
go c da recessão durante unos.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Se V. Ex• me
permite, vou ler mais um trecho do trabalho, nuo do trabalho dos.
economistas paulistas, mas de outros economistas brasileiros.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo analisando os trabalhos
dos economistas do Estado de Silo Paulo.
Quando interrompido, para a apreciação da Ordem do Dia,
dizia que as importações brasileiras praticamente dobraram, cm
1974, de 6.192 milhões para 12.531 milhões de dólares. Os países
desenvolvidos, face à conjuntura internacional, reagiram
imediatamente. Várias medidas drâsticas de polrtica cconômica
foram tomadas, procurando adequar essas nações às novas
condições.
Aqui, Sr. Prcsidc,ntc, deixo o trabalho dos economistas, para
recordar que os países europeus mais duramente atingidos pela crise
- Itália, Inglaterra, França, Espanha -, além de impor barreiras à
importação, lançaram-se na corrida desesperada para colocação de
seus produtos cm novos mercados, particularmente no mundo árabe
e Leste europeu. Nessa busca de novos mercados, qualquer método
ou iniciativa têm sido válidos, desde a troca pura c simples de merca·
darias até associações governamentais pura empreendimentos os
mais arrojados e inusitados. Também os Estados Unidos acionaram
todo o seu poderio cconômico c penetraram intensamente no Oriente
Médio, além de procurarem reforçar sua posiçilo no mercado
tradicional.

O Sr. VlraOio Tboro (ARENA - CE) - Com prazer. E
gostnrínmos, sempre quundo mudasse dos economistas paulistas
para os brasileiros, pelo menos a fonte fosse indicada.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB sempre esse cuidado.

MG) - Tenho tido

O Sr. VIramo T'Yora (ARENA- CE)- Ótimo. Vejamos qual
a fonte.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Veremos a
importância dos chamados recuos e avanços da exportação
brasileira.
O Sr, Vlrgmo TáYora (ARENA- CE)- Muito bem!
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- "Realisticamente
falando, os avanços c recuos da cxportaçuo brasileira siio influencia·
dos, fortemente, pelas matrizes das multinacionais situadas fora do

País."
Niio sei se V, Ex• concorda com esta assertiva.
"Os produtos primãrios brasileiros, por exemplo, sempre fo~am
intermediários, e não colocados diretamente ao consum1dor
estrangeiro."
Nilo sei se V. Ex• também aprova essa afirmativa.

Nessa atmosfera de guerra cconõmica total, palscs como o
Brasil foram duplamente golpeados, porque, de um lado, careciam
de estrutura para enfrentar a açilo devastadora dos mais poderosos c,
de outro, por terem construido seu dcscnvolvimcn.to na base ~·
energia c insumos importado,s, anteriormente,. a ba1xo custo, CUJa
· aquisiçilo, hoje, representa encargos insuportáveiS,
Entilo, Sr. Presidente, esses pa!ses reagiram, c reagiram bem. ~
Brasil deveria ter acompanhado os palse~dcscnvolvidos e tom~d~, J
em fins de 1973 - diz o estudo paulista -, "medidas econom1cas
tendentes a enfrentar a nova situaçi\o". Preferiu-se, no entanto,
ado ta r a "polrtica da avestruz", "O Brasil é uma ilha no mundo
conturbado",
O Sr. VIramo T'Yora (ARENA - CE) - V, Ex• dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador.)
O que vimos, eminente Senador, nesses pulses que estão
mostrados a! como exemplo para o Brasil? A recessão e o dcsempre·
go, o que, se passivei para eles naquela ~pocu, paru um Puls como 0
nosso, em desenvolvimento, ni\o era fuct!vel.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - V. ~x• hú de
concordar que eles reagiram c hoje praticamente sal mm do 1mpusse...

o Sr. Vlraoto TiYora (ARENA - CE) - Sempre foram. ~ o
que hoje o Brasil faz, por intermédio das tradlna componles estataiS c
particulares, as quais procura auxiliar.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - "Quanto nos
manufaturados, a grande parte da colocação é externa. Embora
crescente, continua ainda a ser comandada pela politica das matrizes
multinacionais, fora do Brasil".
De acordo, Ex•?'
O Sr. VlrgOio TiYora (ARENA- CE)- À primeira parte, de·
mos a resposta; c à segunda vamos dizer que, cm relação aos
manufaturados, ainda é grande a nossa dependência, como de todo c
qualquer pais em desenvolvimento.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Certo.
Devo dizer a V. Ex• que citou apenns analisando e constatando
uma reulidade, nada muis do que isto.

o Sr. VlrgOio T4vora (ARENA -CE)- Sim, quunto à primei·
ru purtc, não, Com a segunda é que concordamos.

. -260O SR. ITAMAR FRANCO (MDB Excelência, um aspecto muito importante:

MG) -

Vejamos,

.. Por estu razão, muitas vezes" - e o nobre Senador Roberto
Saturnino já tem dito aqui- "muitas vezes as facilidades estimulam
a exportação, embora beneficiando o exportador, não criam condi·
ções para que a mercadoria brasileira seja colocada no exterior de
forma permanente, livre da manobra dos poderosos grupos interna.

cionais".
Sr. Presidente, atendendo no pedido do Senador Virgllio
Tâvora, volto, agora, ao relatório dos economistas paulistas:
Não obstante afirmações cm contrário, o 11 PND adotou
essa atitude, Os dados da tabela anexa mostram que se estimou para 1975/79 uma reprodução ·melhorada do que
ocorrerá cm 1968/1973. A nova situação internacional não
levou os planejadorcs a reverem suas previsões. E mais grave,
a polltica cconõmica ndotada, ao menos até fins de 1975, não
enfrentou de rijo esses problemas. Por exemplo, a polltiea de
minidcsvalorizaçõcs cambiais foi mantida sem que se levasse
cm consideração a grande alteração na relação de troca do
comércio exterior brasileiro. Os incentivos c estímulos para
aumentar as exportações de produtos agrícolas foram pequenos. A politica de contenção do consumo interno de petróleo,
feita via aumento de preço, não surtiu os efeitos esperados.
Se analisarmos n polltica ferroviária vis a vis a rodoviária, as
importações por parte de empresas governamentais, a
politica urbana cm relação a transporte de massa c outros
aspectos da polltica cconômica financeira, verificamos que
faltou maior decisão c maior agressividade nas medidas
cfctivamcntc adotadas,
O Sr. Vlr10lo Thora (ARENA- CE)- Este í: um conceito
meramente opinativo,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Folgo cm vé·lo
aqui novamente em plenário.
O Sr. Vlr10lo Thora (ARENA- CE)- Havlamos ido ntcn·
der a telefonema urgente.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sim, Excelência.
Continuo a leitura:
Assim, a política governamental nesta área praticamente
se resumiu a várias medidas visando à contenção de importa·
ções c no aumento nos preços internos dos derivados do
pctrôlco. Em vista da análise acima, não é de estranhar que
os resultados obtidos cm 1975 estejam bem aquí:m dos
projctndos no 11 PND. Este fato cm si não deve assustar, pois
as previsões do 11 PND- a afirmativa niio é minha- "silo
totalmente irrcallsticas, O que é grave é a ausência de uma
política cconômica mais agressiva. ~ necessário c urgente
aceitar o problema em todu a sua plenitude c cnfrentll·lo da
forma mais eficiente posslvcl. Niio se pode mais seguir a
pollticu de avestruz, nem jogar toda a culpa nu conjuntura
internacional, mesmo porque a economia mundial se encon·
traem plena recuperação",
Dentro desta perspectiva não é possfvcl muis esconder a gravidade dos problemas do balanço de pagamentos do Brasil. As importa·
çõcs têm·sc mostrndo bustuntc inncxivcis puru buíxo, nossus exportn·
ções têm crescido pouco, o que gerou cm 1974 e 1975 substuncinis
déficits, cm transações correntes.
O Sr. VlrKOlo Tóvora (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não.

O Sr. V~gOlo T'vora (ARENA- CE)- Apenas purn csclnre·
cer V, Ex• que está gostando tanto de receber dados onciais, então
recolha mais este, que vai alegrar-lhe o fim de semana. Para o mês de
março, niio temos ainda os números na aproximação das unidades,
mas já os possulmos nas dezenas. O mês cm questão jll configura um
aumento, dentro do esperado da receita cambia I, um pouco nté muis
quanto às exportações, c bem brilhante diminuição d:~s importuções,
ou, cm números redondos: 850 milhões de importações- referidos n·
··dólar- 780 milhões de exportações, Uma diferença ji1 de 70 mi·
lhões, quando houve diferenças bem muiores no pnssudo. V. Ex•. que
é engenheiro, faça a extrapolação até o nm do ano. Se otimistu é.
verificar~\ que os termos dus afirmativã.,, há pouco eitudus. podem
ujustar-sc muito bem ao ano de 75, mas não ao de 76, em que, agoru,
medidas tomadas estão surtindo efeito,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Espero que essa
alegria não permuncça apenas neste fim de semana, mas o uno todo.

..

'~

O Sr. VlrgOlo T'vora (ARENA - CE) - Pelo menos ii• lhe
proporcionamos uma alegria para este fim de semana.
.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Se fôssemos
anulisar o que ocorreu cm janeiro, a nossa tristeza seria bem maior.
O Sr. VlrgOlo T'vora (ARENA - CE) - Não. Justamente
depois de juneiro, vem fevereiro e, apôs este, março. Referimo-nos
cxutamcnte a março.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Dentro desta
perspectivu dizem eles que niio é possivel mais esconder a gruvidade
dos problemas do balanço de pagamentos do BrasiL As importações
têm-se mostrado bastante inflcxlvcis para baixo: nossas exportações
têm crescido pouco, o que gerou, em 1974 c 1975, substnnciais
déficits, cm transaçõcs correntes. O financiamento destes déncits
aumentou perigosamente o endividamento externo do Brasil, que
atingiu no inicio de 197() a cifra de 22 bilhões de dólares. As pcrspcc·
tivus paru os próximos anos siio, mesmo as mais otimistus, de apenas
ligeiras melhorias, mas não suficientes para inverter a dircçiio obser·
vada em 1974 c 1975.
Em c.onclusão, o fraco desempenho du economia brasileira cm
1975, além de ser um mau resultado cm si, é um claro sintoma da
prcmcncia de alterações na politica cconômica até agora adotaou.
Eu gostaria, Sr. Presidente, encerrando o meu pensamento nessa
tarde, de cumprimentar esses economistas, nu pessoa de André
Frunco Montoro Filho, que foi Coordenador desse trabalho ...
O Sr. VlrgOlo nvora (ARENA - CE) combativo quanto o pai.

Ele deve ser tuo

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Por certo que í:, e
terminar com um conceito publicado no The New Yor~ ·Revlew of
Books, sobre a politica de alimentos de petróleo,. do professor
Geoffrey, que diz o seguinte:
"Contrariando a opiniüo geralmente aceita, o problema
mais grave dos tempos atuais não se deve ao petróleo ou uos
alimentos, nem mesmo à inflação ou ao desemprego, Nu
realidade, o que se tem constatado é a Iuta, em palco ubcrto,
por uma nova ordem mundial, uma buscu por posições estru·
tí:gicas il procura do realinhamento globnl, nu qual as urmus
silo os alimentos c o petróleo, Se continuarmos a unalisnr a
situação cm termos económicos, como se o único prohlemu
fosse debater qual a melhor maneira de combnter a
depressão, niio teremos jamais a dimensiio cxnta da crise que
ubalu o mundo, O cen(~rio - paru usnr o jur;iio utuulmcnte
cm moda- pode ser cconômico, mus n uçüo é politicu."
Muito obrigudo, Sr. Presidente, (Muito bem! Pulmus.)

.
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-261O SR. PRESII>ENTE (Lourivul Baptista) - Nada mais
havendo a tratar vou encerrar u presente sessão, designando pura u
sessão extraordinária u realizar-se às 18 horas a seguinte

ORDEM DO DIA

-2-

Discu~<ão, em turno único, do Projeto de Resolução n• IS, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Pltrecer n• 65, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Pedro (SP) u realizar operação de crédito no valor de CrS
·2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), tendo
PARECER. sob n• 66, de 1976, da Comissão·

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 13, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 62, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Taquarituba (SP), a realizar operação de crédito no valor de CrS
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 63, de 1976, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc.

-de Cons!ltulção e Jus!lça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Estú cncc;,rrudu u
sessUo.
(Levanta-se a ses.wio às /6 horas e 55 mimllo.f,}

40• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 9 de abril de 1976
(Extraor~inária)

PRESID2NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

i
fi
I':

I'

Art. 3• O Tribunal de Contas da União tomará as provi· ! .
dências cabíveis para a aplicação das sanções a que se refere o artigo. U
i'i
· anterior.

Ãs 18 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Evandro Carreira- José Es·
tevcs- Cattetc Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato FrancoAlexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro
Benevides- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria
- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Domício Gondim - Ruy Car·
neiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mcllo- Luiz
Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista- Heitor Dias - Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Car·
doso - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Nelson Carneiro Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto Franco Montoro- Orestes Quércia- Accioly Filho- Leite Cha·
ves - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Otair Beckc!r - Tarso
Outra.

i'•

Art. 4• Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N• 56, DE 1975
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em cumprimento ao disposto no art. 29, caput, combinado com
o art. 81, inciso XX, da Constituição, com a nova redução que lhes
deu a Emenda Constitucional n• 3, de I5 de junho de 1972, tenho a
honra de encaminhar ao exame de Vossas Excelências os volumes
anexos, que compreendem as contas do Governo da União relativas
ao exercício de 1974.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão,

Em o~cdiência, ainda, ao disposto no art. 29 c seus§§ I• c 2• do
·Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe quanto à
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, submeto também a
Vossas Excelências o Relatório da lnspctoria-Gcral de Finanças do
Ministério da Fazenda sobre a execução do orçamento e a situação
da administração financeira rcderal.

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

lõ lido o seguinte

Brasília, cm 10 de março de 1975, -EmestoGelsel,

EXPEDIENTE

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 80, DE 6 DE MARÇO DE
1975, DO SR. MINISTRO DA FAZENDA, INTERINO

OFI CIOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
re1•isào do Senado alllôgrafo dos seguintes projeto.r:

Cumpro o honroso dever de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência os Balanços-Gerais da União relativos ao exercício
de 1974, que contêm seis volumes, além do Relatório da lnspctoriaGcral de Finanças desta Secretaria de Estado, que trata sobre a cxc·'
cuçào orçamentária e a situação da administração financeira redcral.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•Z, DE 1976
(N• 37-A/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas do Presidente da Repúlifli:a, reiati'vas ao
exercício de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Silo uprovadas as contas prestadas pelo Senhor Prcsi·
dente da República, relativas ao exercício financeiro de 1974, na for·
ma dos artigos 44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da Constituiçi\o.
Art. 2• Os diversos responsâvcis pela Administrnçi\o Dircta e
lndireta que ni\o upresentnram ao Tribunal de Contas dn Unii\o os
bulunços unuuis rererentes ao exercício de 1974, no prazo estubeleei·
do pelo Decreto n• 71.660, de 4 de juneiro de 1973, ficum sujeitos às
penalidudes previstus no urtigo 53, do Decreto-lei n• 199, de 25 de revcreiro de 1967, e Resoluções daquela Corte.

I

Os documentos cm apreço expressam a prestação de contas ao
Congresso Nacional, a que estú obrigado o Presidente da República,
de conformidudc com os dispositivos constitucionais, a seguir
mencionados, observada, também, a nova redaçilo inserida pela
Emenda Constitucional n• 3, deiS de junho de .1972:
"Art. 29. O Congresso Nacional rcunir-sc-â, anualmente, na
Capital da Uniilo, de I• de março n 30 de junho, c de I• de agosto a 5
de dezembro,"
"Art. 81. Compete privativamente no Presidente da República:
XX - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de
sessenta dias após n abertura du sessilo legislativa, as contas relativas
no ano nntcrior."

~
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O Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe
quanto à Lei Orgânica do Tribunal de Contas da Uniüo, estabelece,
nseu turno:

~ de parecer que sejam aprovadas as contas do exercício de
1974, encaminhadas pela Presidência da República ao Congresso Na·.
cional:

"Art. 29. O Tribunal dará parecer prévio, em 60 {sessenta)
dias, contados da data da entrega, sobre as contas que o Presidente
da República, no prazo constitucional, deverá prestar anualmente ao
Congresso Nacional.

T.C., Sala das Sessões, em 12 de maio de 1975. - Baptista
Ramos, Presidente - Lulz Octblo GalloUI, Ministro-Relator Freitas Cavalcanti, Ministro- Glauco Lesse de Abreu e Silva, Minis·
tro- Ewald Slzenando Pinheiro, Ministro- Veralnlaud Wanderley,
Ministro -Wagner Estellta Campos, Ministro - Guldo Fernando
Mondln, Ministro- Jurandyr Cnelho de Souza e Oliveira, Ministro.

§ I• As contas do Presidente da República deverão ser entre·
gues ao Congresso Nacional até o dia 30 de abril do ano seguinte,
devendo o Tribunal de Contas ser informado do cumprimento ou
não dessa determinação constitucional.

I

I

I
I

§ 2• As contas consistirão dos Balanços-Gerais da Uniüo e do
Relatório da Inspetoria·Geral de Finanças do Ministério da Fazenda
sobre a execução do orçamento c: a situação da administração fc·

dernl."

Cumpre ressaltar, nesta oportunidade, que a recomendação
dessa Presidência- expressa no Aviso-Circular n• 474, de 5 de agos·
to de 1974, do Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe do Gabinete
Civil - Foi cumprida, graças aos esforços cnvidados c o pleno êxito
alcançado por todos os Órgilos integrantes do Sistema.
Submeto a Vossa Excelência, outrossim, minutas dos cxpcdien·
tesa serem dirigidos ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas
da União, comunicando o cumprimento das disposições legais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito.- José Carlos Soares Freire, Ministro da Fazenda, Interino.

PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:

O Tribunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no
art, 70, § 2•, da Constituição, e

Considerados os Balanços Gerais da União e anAlises das respectivas contas que espelham satisfatoriamente as operações orçamentA·
rias, linanceiras e patrimoniais realizadas no exercício de 1974;

Consideradas as despesas além do crédito, no montante de
CrS 856.075,04, contabilizadas como responsabilidade dos órgilos
que as ordenaram, na forma da Circular n11 6, de 1969, da lnspctoriaGeral de Finanças do Ministério da Fazenda, até julgamento final
desta Corte;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 197'
(N• 42-BI"· DI Cillllra doa DepatadOI
Aprova o texto do Acordo Marítimo, Drmado· entre a
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, al4 de outubro del975,
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• ~ aprovado o texto do Acordo Marítimo, firmado
entre a República Federativa do Brasil c o Governo da República
Francesa, em Paris, a 24 de outubro de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N• 62, DE 1976

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituiçil.o Federal, tenho a honra de submeter à elevada consi·
deraçào de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti·
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo Marítimo, firmado entre a República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa, cm Paris, a 24 de outubro
de 1975.
Brasília, cm I5 de março de 1976.- Ernesto Geisel.
ESPOSIÇÀO
DE
MOTIVOS
DTC/DAI/DE·
i/ARC/075/680{B46) {F37), DE li DE MARÇO DE 1976, DO
MINiST~RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.

'A Suu Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da República.

Considerado o superavit de caixa d~ ordem de' Cr$ 3.882,4
milhões, alcançado sem prejulzo dn execução do planejamento gover·
namcntal:
Considerados os significativos resultados econõmicos e linancei·
ros obtidos em conseqUência da politica adotada e obedecida na
medida do possível:

Senhor Presidente,

Tenho u honra de encaminhar a Vossa Excelência, cm anexo, o
texto do Acordo Marítimo entre a República Federativa do Brasil c

-264o Governo da República Francesa, assinado cm Paris, cm 24 de outu·
bro de 1975.
2. O Acordo em apreço visa a assegurar o desenvolvimento

harmonioso do intercâmbio mnrltimo entre os dois pulses, baseado
nu reciprocidade de interesses c respeitadas us respectivas legislações
nacionais.
3. O instrumento fixa normas gerais destinadas a incrementar
a cooperação franco-brasileira, concedendo-se, reciprocamente,
assistência uos navios c às tripulações cm portos c águas territoriais
estimulando a utilização de todos os serviços nacion.ais disponível~.
para facilitar a navegação c as operações comcrciáis dela decorrentes ·
mediante simplificação das formalidades administrativas, alfandcgãrias e sanitãrias.
·
4. Como inovação do Acordo, há a assinalar a criação de uma
Comissão Mista, presidida pelos Ministros de Estado dos Trans·
portes da cada Parte Contratante, c integrada por um funcionário
diplomático de cada país, além de representante do Ministério da
Marinha do Brasil, podendo ainda contar com a assessoria de
técnicos dos dois países.
5. A fim de bem desincumbir-sc de suas complexas funções, a
Comissão Mista Brasil-França foi investida de mandato suficicn·
temente amplo, de modo a permitir-lhe tratai de todos os aspectos
vinculados, direta ou indirctamcntc, às relações marítimas bilaterais,
tais como a compra e venda de navios, medidas sobre a prevenção e
combate à poluição do mar e dos portos por hidrocarbonetos, c a
fixação de diretrizes para a coordenação da atuação das Delegações
francesas e brasileiras nos organismos internacionais competentes
em matéria de transportes marítimos.
6. A Comissão em apreço, que vem de realizar seu primeiro
encontro, em Brasília, deverã concluir ·no prazo de um ano, os
estudos relativos à determinação do balanço de intercâmbio
maritimo, cm tonelagem e frete, trãfcgo bilateral c com terceiros
países, afretamentos recíprocos, complementação industrial cm
matêria de construção naval e ajustes financeiros, com vistas a
eliminar os eventuais óbices, decorrentes de uma estrutura de comér·
cio maritimo regida por legislação c práticas obsoletas, e obter a
utilização ótima dos recursos existentes.
7. Tendo em vista a natureza do instrumento, faz-se nccessãria
u sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso Nacional,
conforme o disposto no Artigo 44,1nciso I, da Constituição Federal.
8. Em tais circunstâncias, submeto ·à alta consideração de
Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,
para encaminhamento do texto do citado Acordo à aprovação do
Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Azeredo da Silveira.
ACORDO MARITIMO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
FRANCESA.
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, desejosos de assegurar o desenvolvimento har·
monioso do intercâmbio marítimo entre o Brasil c a França, baseado
nu reciprocidade de interesses e na liberdade do comércio exterior
marftimo, convêm no seguinte:
Artigo I
Pura os efeitos do presente Acordo:
I. Entende-se pela expressão "navio du Parte Contratante"
qualquer nu vi o de bandeira dessa Parte, cm conformidade com a suu
legislação. Entretunto, essa expressão não ubrungc:
a) navios de guerra;
b) outros navios urmudos por uma tripulação pertencente à
Murinhu de Guerra:

c) navios de pesquisas hidrográficas, oceanográficas c cicntl·
ficas, que não se enquadrem na legislação cm vigor na outra Parte

Contratante concernente às atividades correspondentes,
d) barcos de pesca,

2. A expressão "membro da tripulação" refere-se a qualquer
pessoa empregada cm serviços de bordo durante a viagem, no cxcr·
cicio de funções ligadas à exploração ou à manutenção do navio c
incluída no rol de cquipagcm.
'
Artlso II
O presente Acordo se aplica ao território da República
Federativa do Brasil, de um lado, c ao território da República Fran·
cesa, de outro.
Artlso III
I. As Partes Contratantes acordam:
a) cm incentivar os navios do Brasil c da França a partici·
parem no transporte de mercadorias entre os dois países c cm não
criarem óbices a que os navios de bandeira da outra Parte Contratante cfetucm o transporte de mercadorias entre os portos de seu pais
c de terceiros países;
b) cm cooperar para a eliminação dos obstáculos capazes de
prejudicar o desenvolvimento do intercâmbio marítimo entre as duas
Partes Contratantes c as diversas atividadcs decorrentes desse
intercâmbio.
2, As disposições do presente Artigo, estabelecidas à luz dos
interesses recíprocos dos dois países, não criam impedimentos ao
direito de que navios de bandeira de terceiros pulses cfctuem o trans·
porte de mercadorias entre os portos das duas partes Contratantes.

Artigo IV
I. Cada Parte Contratante concederá aos navios da outra
Parte, em seus portos c âguas territoriais, na base de cfctiva reciprocidade, o mesmo tratamento que concede aos seus próprios navios
empregados cm transportes internacionais, no tocante a acesso aos
portos, à recepção de direitos c taxas portuários, à utilização dos
portos c de todos os serviços que concede à navegação e às operações
comerciais dela decorrentes aos navios c sua equipagem, aos passaw
gciros e às mercadorias. Essa disposição visa, especialmente, à distri·

buição de lugares no cais c às facilidades de carregar e descarregar.
.
2. As disposições do parágrafo acima não se aplicarão às ati·
vidadcs que, de acordo com a legislação de cada Pais, sejam reserva·
das à sua própria bandeira c, especialmente, aos serviços de portos,
reboque, salvatagc, comércio marítimo de cabotagem nacional, ao
regulamento de prnticagcm obrigatória para navios estrangeiros nem
às formalidades referentes à entrada c permanência de estrangeiros.

-

Artigo V
I, As Partes Contratantes tomarão, nos limites de sua legisla·
ção c regulamentos portuários, todas as medidas necessárias para
impedir demoras dos navios e para acelerar c simplificar, tanto
quanto possível, o atendimento de formalidades administrativas,
alfandegárias c sanitárias nos portos.
2, No que conccrne:estas'formalidadcs, o tratamento concedi·
do scrlt o du nuçUo mais favorecida.

Artigo VI
Cada Parte Contratante reconhecerá a nacionalidade dos navios
da outra Parte Contratante, conforme os documentos que se cncon·
tram u bordo desses navios, c emitidos pelas autoridades competcn·
tes du outra Parte Contratante cm conformidade com suas leis c
regulamentos.
Artigo VIl

,1. Cada Parte Contratante reconhecerá os certificados de
arqueação emitidos pela outra Parte Contratante.
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por suas autoridades competentes, qualquer verificação objctivando
exclusivamente assegurar-se de que a tonelagem inscrita no certifica·
do de arqueação, ou em qualquer outro documento que o substitua,
corresponde cfetivamcntc à arqueação aplicável cm seu território.
3. Em caso de serem verificadas discrepâncias relevantes entre a
arqueação brasileira c a arqueação francesa, as autoridades compe·
tentes brasileiras têm o direito de rctificar a tonelagem dos navios
franceses, assim como as autoridades competentes francesas, por seu
lado, poderão, cm igual hipótese, rctificar a arqueação dos navios
brasileiros. As referidas retificaçõcs só terão efeito para a viagem
durante a qual sua necessidade tenha sido reconhecida c constatada.
4. Em caso de a verificação constatar que a tonelagem ou as
características do navio diferem daquelas mencionadas no certifica·
do de arqueação, ou cm outro documento pertinente, as autoridades
competentes do Pais sob cuja bandeira navega o navio serão
informadas.
5.U ma vez feita a corrcçilo necessária, as autoridades competen·
tcs que a tenham cfetuado informarão imediatamente as autoridades
competentes da outra Parte Contratante sobre o assunto.
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Artigo VIII
Cada Parte Contratante reconhecerá os documentos de identida·
de dos tripulantes, emitidos pelas autoridades competentes da outra
Parte Contratante. Os citados documentos de identidade serão, no
que concerne à República Federativa do Brasil, a "Caderneta de Ins·
crição e Registro, da Dirctoria de Portos e Costas do Ministério da
Marinha", c, no que se refere à República Francesa, o "Livret Profcs·
sionnc:l Maritimc",
Artigo IX
1. As pessoas detentoras dos documentos mencionados no Arti·
go VIII do presente Acordo poderão, sem visto de entrada, desembarcar e permanecer no distrito cm que se encontra o porto de escala,
durante prazo correspondente àquele em que o seu respectivo navio
permanecer no citado porto, desde que figurem no rol da tripulação
do citado navio e que seus nomes constem da lista encaminhada às
autoridades do porto.
2. Essas pessoas deverão satisfazer os controles regulamentares
quando de seu desembarque c de seu retorno a bordo.

Artigo X
I. As pessoas nacionais de uma das Partes Contratantes, titulares de um dos documentos mencionados no Artigo .VIli do presente
Acordo, terão direito de trânsito, sem visto, através do território da
outra Parte Contratante, a fim de retornar, ou ao seu porto de.
embarque, ou ao seu Pals de origem, desde que sejam possuidoras de
uma ordem de embarque ou desembarque emitida pelas autoridades
competentes de seu Pals.
2. A permanência cm território de uma das Partes Contratantes de
tripulantes nacionais da outra Parte, c que possuam caderneta de ins·
crição e ordem de embarque ou desembarque, mencionada no Arti·
go VIII, limita-se a um pcrlodo de quinze dias consecutivos, o qual
poderá ser excepcionalmente prolongado, desde que alegados moti·
vos justos, a critl:río das autoridades competentes.
3. Cada Parte Contratante se compromete a readmitir, sem
formalidade, cm seu território, qualquer titular do documento referi·
do no parâgrnfo I do presente Artigo e por ela emitido, ainda que a
nacionalidade do interessado seja passivei de contestação.•
Artigo XI
As Partes Contratantes se reservam o direito de proibir a entra·
du cm seu território de pessoas que possuam os documentos de
tripulantes acima mencionados, desde que as julguem indcscjâvcis.
Artigo Xll
1. As autoridudcs judiciárias de uma das Partes Contratantes
não poderão ser parte cm processos civis decorrentes de controvér·

sias entre o Capitão c um membro de tripulação de um navio
pertencente à outra Parte Contratante, c que se refiram a questões
salariais ou de contrato de trabalho, cxccto cm caso de solicitação
ou com o consentimento do funcionário consular do Pais sob cuja
bandeira navega o navio.
2. As autoridades administrativas cjudiéiúrias de uma das Par·
tcs Contratantes não intervirão em decorrência de infruções cometi·
das a bordo de um navio pertencente à outra Parte Contratante, c
que se encontre cm um porto da primeira Parte, cxcctuados os casos
seguintes:
a) se o pedido de intervenção é feito pelo funcionário consular
ou com sua autorização;
b) se u infração ou suas conseqUências silo de natureza a
comprometer a tranqUilidade c a ordem públicas cm terra ou no por·
to, ou a ameaçar a segurança pública;
c) se estrangeiros, não integrantes da tripulação, estiverem
envolvidos.
3. As disposições deste Artigo não afetam o direito das autori·
dades locais de aplicarem a legislação c a regulamentação aduanei·
ras, de saúde pública c as outras medidas de controle concernentes à
segurança dos navios c dos portos, à salvaguarda das vidas humanas,
à segurança das mercadorias c à admissão de estrangeiros.
Artigo XJIJ
I. Se um navio de uma das Partes Contratantes naufragar, enca·
lhar ou sofrer qualquer outra avaria ao longo da costa da outra
Parte, o navio c sua carga, o Comandante, os tripulantes e os pas·
sageiros receberão, durante todo o tempo, as mesmas ajuda c assis·
téncia concedidas aos navios da outra Parte que se ccontrem em
·condições semelhantes, Nenhuma disposição do presente Artigo
prejudicará qualquer reclamação de salvatage com relação.' a qual·
quer ajuda ou assistência prestada ao navio, seus passageiros, tripula·
ção e carga,
2. O navio que tiver sofrido avaria, assim como sua carga, e o
material existente a bordo não estarão sujeitos à cobrança de direi·
tos aduaneiros c outras taxas de importação, se não forem utilizados
no local ou destinados ao consumo no território da outra Parte
Contratante.
3. Nenhuma das dipasiçàcs do parágrafo 2 do presente Artigo
deverá ser interpretada de modo a excluir a aplicação das leis c
regulamentos das Partes Contratantes com relação ao armazenamcn·
to temporário de mercadorias.

Arllgo XIV
I. Pura a aplicação das disposições do presente Acordo, as Par·

tes Contratantes convêm no seguinte:
u) proceder a consultas c ao intercâmbio de informações, atra·
vés de seus respectivos órgãos competentes, no que concerne aos
diversos aspectos do intercãmbio marltimo;
b) favorecer os contatos no mais alto nlvel entre representantes
governamentais dos referidos serviços ou organismos competentes,
assim como entre os representantes dos sctorcs privados interessados.
2, As duas Partes Contratantes solucionarão, segundo
princípios de reciprocidade e de equillbrio de vantagens. os diversos
problemas que possam surgir na execução po presente Acordo, no
que concerne especialmente\
n) aos volumes de participnçilo das duas bandeiras no transpor•
te marltimo de que truta o presente Acordo;
b) às questões tarifárias e outras ufetas à referida participação;
c) it harmonização dcssu participação, com o fim de equilibrar
o intercâmbio de serviços c transporte maritimo entre as duas Partes.
3. Para esse fim, uma Comissão Mista, integrada por representantes
designados respectivamente pelas autoridades competentes das duas
Purtes, ser(! constitulda e se reunir(! periodicamente.
Artigo XV

1. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outru do
cumprimento das formalidades requeridas pela sua Constituição
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primeiro dia do,primeiro mês após a data da última notificação.
2. O presente Acordo permanecerá cm vigor até que uma das
Partes Contratantes o denuncie, mediante notificação com seis meses
de antecedência.
Em fi: do que, os abaixo-assinados, devidamente credenciados
por .~r:us Governos, assinaram o presente Acordo cm dois excm-

piares, em português e em francês, os dois textos igualmente autênticos.

Fl:ito na cidade de Paris aos vinte a quatro dias do mês de ouiu-..
·
bro de 1975.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F.
Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República Francesa: Jean Sauvagnargues.

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1976
(N• 39-B/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação,
concluído entre a República Federatln do Brasil e a República
do Paraguai, em Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica aprovado o texto do Tratado de Amizade e
Cooperação, concluído entre a República Federativa do Brasil e a
República do Paraguai, em Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N• 34, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado àc Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Tratado de Amizade e Cooperação, concluído entre a
República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em
Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
Brasília, em 26 de fevereiro de 1976.- Ernesto Geisel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DAM-1/DAI/047/644 (846)
(844 ), DE 19 DE FEVEREIRO DE 1976, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exêrcito, Ernesto Geisel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Na presença de Vossa Excelencia e do Presidente da República
do Paraguai, General-de-Exêrcito Alfredo Stroessner, tive a honra
de firmar, no dia 4 de dezembro passado, com o Chanceler Raul
Snpeiia Pastor, na cidade de Assunção, um Tratado de Amizade c
Cooperação, que, como Vossa Excelência bem definiu no discurso
que pronunciou na ocasiUo, "encontra raros precedentes na história
das relações internacionais".
2. Trata-se de instrumento abrangente e nexlvel, com
características de acordo-qundro, que contempla a extensa gama de
interesses comuns aos dois pulses, estabelece diretrizes bâsicns de
coopernçào e previ: a ínstitucionulizuçilo, através de instrumentos
complementares, de mecanismos adequados 1l implcmentuçilo dos
objetivos nele fixados ou reafirmados.
3. A coluboruçilo ncordudn uburcu áreas us mais diversas das

rcluçõcs polfticus, econômicus, linunceiras, comerciais, cicntrficus,
técnicas, culturais c turfsticus.

4. O Tratado institui uma Comissão Geral de Coopcraçilo c
Coordcnaçilo, órgão de consulta e coordenação de assuntos de interesse comum que englobará os órgilos paraguaio-brasileiros sctoriais
atualmente existentes. Cada seçilo nacional da Comissão Geral scrâ
presidida pelo respectivo Ministro das Relações Exteriores.
5. Os dois Governos se comprometem, também, a negociar, no
mais curto prazo, um protocolo de expansão comerciai com vistas à
ampliação do intercâmbio naquele sctor.

'
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6. Pelo importante instrumento, a coincidência de critérios em
relação ao aproveitamento dos recursos naturais é reafirmada, bem
como a tradicional identidade de posições quanto à livre navegação
dos rios internacionais da Bacia do Prata, e no aproveitamento dos
mesmos rios, de acordo com a Declaração de Assunção, de 3 de
junho de i 971. Essa identidade de posições é expressa, também, pela
ratificação dos objetivos e propósitos enunciados no Tratado de
ltaipu c em seus anexos, protocolos adicionais, notas diplomáticas e
demais instrumentos que dele decorrem.
7. Em outro dispositivo, da maior relevância e significado, o
Brasil assegura ao Paraguai o livre acesso ao mar e desde o mar,
atravês do território brasileiro, abrindo-lhe, ademais, o caminho
para a exploração dos recursos vivos da pesca na zona marltima sob
jurisdição e soberania brasileiras, o que constitui solução pioneira
para a justa harmonização de interesse entre países costeiros e países
sem litoral.

~!:
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8. importantes dispositivos dizem respeito à interconexão das
redes viárias e à interligação dos sistemas elétricos e dos de
telecomunicações dos dois países.
9. O Tratado consigna tambêm a disposição do Governo
brasileiro de colaborar no processo de desenvolvimento do Paraguai,
através da cooperação em forma a ser acordada posteriormente,
para a valorização econômica dos recursos naturais que signifiquem
novas fontes de riqueza para o Paraguai. Nesse contexto, ambos os
Governos se comprometem a dar início, no mais breve prazo possível, ao exame de um programa de cooperação para pesquisa,
captação e distribuição de âgua subterrânea na região ocidental do
Paraguai, Chaco paraguaio.
10. No que concerne ao desenvolvimento regional, o Governo
brasileiro oferece ao Governo paraguaio sua cooperação nos estudos
referentes a um plano de desenvolvimento integral do Alto Paraná.
Os estudos, já acordados entre os dois Governos, do potencial
hidrelêtrico dos rios Acaray, Monday e Nacunday são considerados
no Tratado como um primeiro passo concreto no sentido da formulação do referido plano de desenvolvimento regional.
I i. Como se verifica, a importante peça jurídica, ao abranger,
na riqueza do seu articulado, o vasto campo das relações bilaterais,
proporciona, de igual forma, elementos para que essas relações se
desenvolvam e frutifiquem de forma harmônica e sistemática. dentro
de um quadro global de cooperação e de boa vizinhança, que se
constitui cm elemento dinamizador da mais alta importância para
um maior estreitamento dos tradicionais laços entre o Brasil e o
Paraguai.
12. Tendo em vista o que precede, creio, Senhor Presidente, que
o Tratado de Amizade e Cooperaçilo cm apreço mereceria ser
submetido à aprovaçilo do Congresso Nacional, nos termos do artigo 44, inciso I, du Constituição Federal, caso com isso concordar
Vossu Excelência.
13. Permito-me, assim, submeter à ultu consideruçilo de Vossa
Excelência o texto jurldico, acima enunciado, c o teor du Mensagem
pertinente uo Poder Legislativo.
Aprovoito u oportunidade puru renovar u Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. A. F. Azeredo do Sil•eiro.
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-267·TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO ENTRE A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPúBLICA DO
PARAGUAI.
Sua Excelência o .Senhor Presidente da República Federativa do
Brasil, Ernesto Geisel, e Sua Excelência o Senhor Presidente da
República do Paraguai, General-de-Exército Alfredo Stroessner;
Tendo presentes os especiais laços de fraterna amizade que
unem o Brasil e o Paraguai e o desejo de seus Governos de reafirmá·
los em solene documento;
Cônscios do amplo campo de convergência de seus interesses e
da importância de que se reveste, para um e outro P,aís, a franca e leal
colaboração cm que se inspiram suas relações;
Dispostos a consagrar, em um instrumento orgânico e Ifcxívcl,
procedimentos para incrementar essa colaboração, com imaginação
criadora e espírito pragmático;
Imbuídos do propósito de executar programas específicos que
tenham efetiva incidência no desenvolvimento económico c social
dos respectivos países;
Resolvidos a fortalecer a integração entre os dois países dentro
de um amplo programa de cooperação;
Tendo presentes a tradicional identidade de posições em relação
à livre navegação dos rios internacionais da Bacia do Prata; a identi·
dado de posições em relação ao aproveitamento dos mesmos rios de
acordo com a Declaração de Assunção, de 3 de junho de 1971; assim
como a coincidência de critérios em relação ao aproveitamento dos
recursos naturais:
oCcididos a incrementar suas relações políticas, ecooõmicas,
comerciais, financeiras, científicas, técnicas, culturais, turísticas e de
toda ordeM;
Resolveram celebrar o presente Tratado de Amizade e Coopera·
ção e, para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:
O Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Embaixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
O Presidente da República do Paraguai, Sua Excelência o
Senhor Doutor Raul Sapeiia Pastor, Ministro das Relações Ex·
teriorcs.
Artigo I
As Altas Partes Contratantes convêm em instaurar e aperfeiçoar
mecanismos permanentes de cooperação, entendimento c troca de in·
formações sobre assuntos de interesse comum,
Artigo II
Os mecanismos a que se refere o artigo I processar·se·ão por via
diplomática ou através da Comissão Geral de Cooperação e Coorde·
nação Brasileiro-Paraguaia, que agora se institui, e que terá por fina·
!idade fortalecer a cooperação entre os dois países, analisar e acom·
punhar os assuntos de interesse comum e propor aos respectivos
Governos as medidas que julgar pertinentes.
Parágrafo I•- A Comissão Geral será composta de uma seção
de cada parte;
Parágrafo 2•- As scções nacionais da Comissão Gcrul, presidi·
das pelos respectivos Ministros das Relações Exteriores, serão inte·
grudas por igual.número de delegados designados pelos respectivos
Governos;
,
Parágrafo 3• - A Comissão Geral redigirá o seu próprio Rcgu·
lamento, que será aprovado pelos dois Governos, por troca de notas;
Parágrafo 4• - A Comissão Gcrnl examinará c proporá a
ambos os Governos a forma pela qual as aluais Comissões Mistas c
Grupos de Trabalho ud hoc poderão passar a constituir
subcomissões da Comissão Geral;
Parágrafo sv - Os dois Governos, mediante acordos por troca
de notus, decidirão u criação de outras subcomissões que se fizerem
necessúrius puru atender a novus formas de cooperação entre os dois
países.

Artigo III
As Altas Partes Contratantes se comprometem a ampliar o inter·
câmbio comercial entre os dois países, mediante a utilização
adequada das oportunidades que se apresentarem. Nesse sentido, as
Altas Partes Contratantes negociarão, no mais breve prazo possível,
um Protocolo de Expansão Comercial que terá presente a situação
de país de menor desenvolvimento económico relativo do Paraguai e
que especificará as normas e procedimentos a que se sujeitarão as ne·
gociações para o estabelecimento de um programa de liberação pro·
gressiva do intercâmbio.
Artigo IV
A fim de cooperar com os planos de desenvolvimento in·
dustrial do Governo do Paraguai, o Governo brasileiro estenderá ao
Paraguai linhas de crédito para a aquisição, no Brasil, de bens de
capital, mediante prévio acordo entre as instituições bancárias com·
petcntcs,
Artigo V
A República do Paraguai concederá aos bens de capital
originários do Brasil, que se importem cm seu território, com base no
disposto no Artigo precedente c cm virtude de acordos de linhas de
crédito global que celebrem as instituições competentes de ambos os
países, o tratamento mnis favorável que se outorgue a essas importações.
Artigo VI
As Altas Partes Contratantes estimularão, dentro de um quadro
de cooperação, os investimentos destinados a impulsionar o
desenvolvimento econômico mútuo, tanto no setor público, como
no sctor privado, inclusive mediante a celebração de acordos de com·
plcmcntação industrial e a criação de empresas binacionais. Nesse
contexto, levar-sc-ão em conta a situação de país de menor
desenvolvimento económico relativo do Paraguai e sua condição de
Estudo sem litoral marítimo.
Parágrafo único- Com esse propósito, e de conformidade com
suas respectivas legislações, ambos' 'os Governos facilitarão aos seus
nacionais investimentos no outro país.
Artigo VII
As Altas Partes Contratantes se comprometem a concluir, no
mais breve prazo possível, um acordo para evitar os efeitos prcjudi·
ciais da dupla tributação,
Artigo VIII
A fim de impulsionar umu cooperação eficaz no sctor agrope·
cuário, ambos os países intcrcumbinrão informações c experiências,
prestando-se reciprocamente a maior assistência possível em matéria
de produção e técnicas agrícolas c celebrando acordos comerciais
sobre produtos ugropccuúrios destinados a promover a comple·
mentaçilo das produções nacionais e a assegurar o acesso aos mer·
cados e abastecimentos respectivos.
Artigo IX
As Partes Contratantes terão presente, ao formularem suas res·
pcctivus politicas viárias c desde que aprovado por ambos os Go·
vernos, o Plano Diretor de Integração dos Sistemas de Transportes
do Brasil c do Paraguai, conforme o estabelecido no acordo
concluído por troca de Notas, firmadas em Assunção, em lO de setembro de 1974,
Artigo X
As Altas Partes Contratantes concordam nu necessidade de dar
plena aplicuçào, no que lhes concerne, ao Convênio sobre Trans·
porte lnternacional Terrestre, de 19 de outubro de 1966, com o
objctivo de dinamizar o interciambio comercial e de facilitar o trúfego
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o escoamento de exportações paraguaias através dos portos
brasileiros,
Artigo XI
As Altas Partes Contratantes procederão aos estudos necessários à interconexão ferroviária entre os dois pulses, tendo presentes, desde que aprovàdo por ambos os Governos, o Plano Dirctor
de Integração dos Sistemas de Transportes do Brasil c do Paraguai, c
a melhor utilização dos serviços portuários do Br~sil, por pur.tc .do
Paraguai,
· ··.
Artigo XII
As Altas Partes Contratantes ratificam os dispositivos c principias consagrados nos Atos Internacionais entre elas vigentes cm
matéria da livre navegação dos rios internacionais da Bacia do Prata
c, conseqUentemente, sua decisão de assegurar as condições de navegabilidade dos referidos rios. Tal decisão, nos casos de trechos nu;
viais compartilhados, será adotada de comum acordo,
Artigo XIII
As Altas Partes Contratantes manifestam seu interesse reciproco em melhoràr as condições de navegação do rio Paraguai entre
Assunção c o desaguadouro da Bafa Negra.
Parágrafo único - Para alcançar tal propósito, as Altas Partes
Contratantes manter-se-ão em contato a fim de estabelecer, no momento oportuno e na forma pertinente, a melhor maneira de levar
avante os estudos e as obras que se fizerem necessários.
Artigo XIV
As Altas Partes Contratantes, considerando a situação de
Estado sem litoral maritimo da República do Paraguai e o desejo da
República Federativa do Brasil de cnvidar todos os esforços para
que a República do Paraguai possa ter acesso aos beneficias do mar,
manifestam sua determinação de concluir acordos que assegurem ao
Paraguai o livre acesso ao mar c do mar, através do território brasileiro; a utilização nacional, através de uma ação conjunta, dos dcpó·
silos francos já concedidos nos portos de Santos c Paranaguâ; e a
concessão de direito à pesca a nacionais ou empresas de capital exclusivamente paraguaio, na zona marftima submetida à jurisdição c soberania da República Federativa do Brasil, nas condições a serem
estabelecidas cm protocolos ou outros atos bilaterais celebrados
entre os dois pulses.
Artigo XV
As Altas Partes Contratantes reafirmam a grande importância
da rcalizaçilo de estudos pura a elaboração de um plano de
desenvolvimento integral da região do Alto Paraná.
Parágrafo I•- Para este fim, o Governo brasileiro oferece ao
Governo paraguaio sua cooperação para a realização daqueles
estudos.
Parágrafo 2• - As Altas Partes Contratantes examinarão a
melhor forma de alcançar aquele objctivo.
Artigo XVI
As Altas Partes Contratantes consideram como um primeiro
passo concreto para a consecução do disposto no Artigo anterior o
Acordo, por troca de Notas, entre os dois Governos, de 8 de janeiro
de 1975, para um estudo do potencial hidrclétrico dos rios Acaray,
Monday c Nacunday,
Artigo XVII
A fim de colaborar no processo de desenvolvimento económico
do Paraguai, o Governo brasileiro se compromc:c a cooperar com o
Governo do Paraguai, quando este o solicitar c na forma que entre
os mesmos for acordada, para a valorização económica de recursos
naturais que signifiquem novas fontes de riquezas pura o Paraguai.

Parágrafo único- Nesse contexto, as Altas Partes Contratantes
se comprometem a dar início, no mais breve prazo passivei, ao
exume de um programa de cooperação para pesquisa, captaçilo c dis·
tribuição de água subterrânea na região ocidental do Paraguai,
Chuco paraguaio.
Artigo XVIII
As Altas Partes Contratantes, considerando as importantes fina·
lidadcs do Tratado de ltaipu ("Tratado para o Aproveitamento Hidrelétrico dos Recursos Hldricos do Rio Paraná, pertencentes cm
condomlnio aos dois palscs, desde e inclusive o Salto Grande de Sete
Quedas ou Salto de Gualra até: a foz do Rio lguaçu", de 26 de abril
de 1973), ratificam os objctivos c propósitos enunciados no referido
Tratado c cm seus Anexos, nos Protocolos Adicionais, nas Notas di·
plomáticas c nos demais Instrumentos que dele decorrem.
Artigo XIX
As Altas Partes Contratantes terão presentes, além das interligações de seus sistemas clétricos já existentes c a prevista no aproveitamento hidrclétrico binacional dcltaipu, as possibilidades de intcrli·
gaçõcs entre os sistemas clétricos dos dois países cm Ol,llros pontos
da fronteira c procurarão cstabclccé-las nas condições técnicas c fi.
nanceiras mais convçnicntcs, com vistas a uma melhor integração
elétrica entre os dois pulses.
Artigo XX
As Altas Partes Contratantes, reconhecendo a importância da
interligação dos dois países cm telecomunicações, através de um
sistema terrestre de alta capacidade, concordam cm prosseguir os
estudos pertinentes, Afirmam, outrossim, sua intenção de estabelecer
um sistema de cooperação no campo das telecomunicações c dos ser·
viços postais, que preveja o intercâmbio de técnicos, a capacitação de
pessoal e, sempre que necessário, o fornecimento de equipamentos,
Artigo XXI
As Altas Partes Contratantes, nos termos do Acordo Básico de
Cooperação Educacional, Científica c Cultural, celebrado em 17 de
outubro de 1973, e com o intuito de pôr cm prática formas mais eficazes de cooperação bilateral nos campos específicos nele
mencionados, reunirão, periodicamente, o organismo bilateral previsto no Artigo XVI do referido Acordo Básico, para estudar e
propor:
a) a intensificação do programa de estudantes-convênio;
b) o aumento do número de bolsas de estudo cm nível de pósgraduação c ampliação de cursos de treinamento profissional;
c) a dinamização dos contatos entre Universidades, Institutos c
entidades culturais c cientificas;
d) a ampliação do intercâmbio de professores univcrsitáriqs cn·
trc os dois pulses c o incentivo a projetas conjuntos de natureza cicn·
tífica, com· vistas a facilitar a troca de experiências e de conhe·
cimentos;
e) a organização de programas de difusão cultural, cm rádio c
televisão.
Artigo XXII
As Altas Partes Contratantes reconhecem a conveniência de csti·
mular ainda mais as atividades de cooperação técnica, Nesse sentido,
concordam cm promover a realização conjunta ou coordenada de
serviços de pesquisa e desenvolvimento; a criação c funcionamento
de instituições de pesquisa ou centros de aperfeiçoamento; a organi·
zação de seminários c conferências; o intercâmbio de peritos cm mis·
sõcs técnicas; a troca de informações c documentação c o estabeleci·
mente de meios destinados il sua difusão.
Parágrafo único.- As Altas Partes Contratantes rcafi.rmam sua
disposição de continuar n implementar o Acordo sobre Coopcra.ção
no Campo dos Usos Pacificas du Energia Atómica, de 18 de agosto
de 1961, e nesse sentido instruirão os respectivos organismos na-
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cionais competentes a que se consultem, logo que possível, sobre o
aperfeiçoamento da execução do programa comum, previsto no Arti·
go II daquele Acordo,
Artigo XXIIJ
As Altas Partes Contratantes adotarilo as medidas que sejam
necessárias para incentivar o intercâmbio turístico bilateral, especialmente no que diz respeito à facilitação dos trâmites c formalidades para o ingresso, nos seus territórios respectivos, dos nacionais
e dos residentes de um e outro Pais, Com esse propósito, consideram
conveniente a conclusão de um acordo que amplie c atualizc o Convênio de Turismo e Trânsito de Passageiros, assinado em 12 de setembro de 1958. Iniciarão, outrossim, campanhas permanentes de pro·
moção turística conjunta e estudarão as modalidades de cooperação
bilateral, com vistas ao desenvolvimento pleno das áreas de interesse
turistico com'uns a ambos os paiscs,
Artigo XXIV
As Altas Partes Contratantes se comprometem a celebrar,
dentro do mais breve prazo possível, um acordo que especifique as
normas e procedimentos a que se sujeitarão as relações dos dois
países em matéria de previdência social.
Artigo XXV
Além dos instrumentos internacionais previstos no presente Tra·
tado e dentro do espírito que o informa, as Altas Partes Contratantes
celebrarão, sempre que as circunstâncias aconselharem, protocolos
adicionais ou outro tipo de atos internacionais sobre todos os assuntos de interesse comum.

MENSAGEM N• 76, DE 1976
Excclentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência o Senhor Presidente Valéry Gis·
eurd D'Estning para umu visita oficial à República Francesa, u reuli·
zur·se no decurso du segunda quinzena do corrente mês de abril.
No indeclinável dever de aceitar o nobre c honroso convite, vc·
nho, cm cumprimento no que preceituam os artigos 44, item III, e 80
da ,Constituiçilo, solicitar ao Congresso Nacional a necessária auto·
rização para ausentar-me do País.
Brasília, em 7 de abril de 1976.- Ernesto Gelsel.

(Ás Conu:rsões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1976
(N• 49-B/76, na Cãmara dos Deputados)
Autoriza o Presiden•e da Repliolica a ausentar-se do Pais,
no decurso da primeira quinzena do mês de maio do corrente
ano, em •lsita de Estado ao Reino Unido da Cri-Bretanha e
Irlanda do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica o Presidente da República, General-de-Exército
Ernesto Geisel, autorizado a ausentar-se do Pais, no decurso da
primeira quinzena do mês de maio do corrente ano, em visita de
Estudo ao Reino Unido da Grã-Bretanhn e Irlanda do Norte.
Art, 2• Este Decreto Legislativo entrarã em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N• 77, DE 1976

Artigo XXVI
As Altas Partes Contratantes, animadas como se encontram do
firme desejo de preservar os laços de uma fecunda amizade, reafir·
mum solenemente a decisão de resolver qualquer divergência que se
suscitar entre elas, por negociações diplomáticas diretas ou mediante
recurso aos Instrumentos vigentes entre os dois Estados sobre solu·
ção pacífica de controvérsias,
Artigo XXVII
O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos Instrumentos de Ratificação, que deverá realizar-se na cidade de Brasília.
EM Fl: DO QUE os Plenipotenciãrios acima mencionados assi·
nam o presente Tratado, em dois exemplares em português e espanhol, ambos os textos igualmente autênticos.
Feito na cidade de Assunção, aos quatro dias do mês de dezem·
bro de mil'novecentos e setenta c cinco.
Pelg.-(joverno da República Federativa do Brasil: Antônio F.
Azeredo da Sll•elra.
Pelo Governo da República do Paraguai: Raul Sapeila Pastor.

(Às Comissões de Relações E.tteriores e de E<onomia.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1976
(n• 48-B/76, na Câmara dos Deputados)

Exce1entissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Majestade a Rainha Elizabeth II para uma
visita de Estado ao Reino Unido, a realizar·se no decurso da
primeira quinzena de maio vindouro.
No indeclinável dever de aceitar o nobre e honroso convite,
venho, em cumprimento ao que preceituam os artigos 44, item III, e
80 da Constituição, solicitar ao Congresso Nacionul a necessária
autorização para ausentar-me do Pais.
Brasília, em 7 de abril de 1976.- Ernesto Gelsel.

(Ás Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
E.Y!eriores.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nos termos
regimentais, os Projetes de Decreto Legislativo n•s 5 e 6, de 1976,
lidos no Expediente, serão apreciados nu presente sessão, após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - O Projeto de
Decreto Legislativo n• 2, de 1976, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao exercício de 1974, lido no
Expediente, nos termos do§ I• do art. 391, do Regimento Interno,
após sua publicação e distribuição em avulsos, ficarã sobre u mesa,
durante três sessões ordinárias, pura recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
requerimento que serú lido pelo Sr. I•·Secretúrio,

\

Autoriza o Presidente da República a ausentar-se do Pais,
no decurso da segunda quinzena do corrente mês de abril, ein •I·
sl!o oficial ii República Francesa.

1: lido o seguinte
REQUERIMENTO N9 llO, DE 1976

Nos termos do art. 47, inciso I, do Regimento Interno, requeiro
sejam consideradas como de licença puru tratamento de saúde, as
fultas ils sessões verificadas no mi':s de murço, num total de 8 dias,
O Congresso Nacional decreta:
, conforme atestado mé:dico em anexo.
An: I• Fica o Presidente da República, Generul·dc·Exéicito
Sula das Sessões, cm 9 de ubril de 1976.- Heitor Dias.
Ernesto Geisel, autorizado' u uusentur-se do Pais, nu segunda cjuin·
O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto) - O requerimento
zenu do corrente mé:s de abril, cm visita oficial uRepública Francesa.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor nu dutu de sua lido estli devidamente instruido, com atestado mé:dico, conforme o
previsto no art. 47,1, do Regimento Interno.
publieuçilo.
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado,
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário.

Sobre a mesa,

"lida a seguinte
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do Pais,
integrando delegação do Senado que participará da 118• Conferência
da União Parlamentar Interestadual, a realizar-se na Cidade do
México, no período de 18 a 24 do corrente mês.
Sala das Sessões, em 9 de abril de 1976. - Senador Benjamim
Farah.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência fica
ciente,

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•
13, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 62, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Taquarituba (SP) a realizar operação de cri:dito no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), tenco
PARECER, sob n• 63, de 1976, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se não houver quem queira discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redução.
"o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•13, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquarituba (SP) a
realizar operação de crédito no valor de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• " u Prefeitura Municipal de Taquarituba, Estado de
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e lli do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de
outubro de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma
operação de crédito, no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros) com u Caixa Econômicu do Estado de Silo Paulo S.A.,
destinada u financiar obras de pavimcntaçilo usfálticu u serem executadas em vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta Rcsoluçilo entra em vigor nu data de sua publicuçilo.
O SR. PRESIDENTE (Mugalhilcs Pinto)- Item 2:
Discussilo, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçilo n•
15, de 1976 (apresentado pela Comissilo de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 65, de 1976), que autoriza u
Prefeitura Municipal de Silo Pedro (SP) u realizar operuçilo

de crédito no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 66, de 1976, da Comissão
- de Conslitulçiio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade,
Em discussão o projeto.
Se ninguém desejar discuti-lo, vou encerrar a discussilo. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scntados, (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã a Comissilo de Redução.
"o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro (SP) a
realizar operação de crédito no valor de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros),
O Senado Federal resolve:
Art. I• "a Prefeitura Municipal de São Pedro, Estado de Silo
Paulo, autprizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens I, II c III do artigo 2• da Resolução 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito,
no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) com a
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, destinada a financiar
serviços de pavimentação asfâltica a serem executados cm vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua
uplicação.

n•

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação dos Projetes de Decreto Legislativo n•s 5 e
6, de 1976, lidos no Expediente c que, nos termos regimentais, devem
ser discutidos c votados nesta oportunidade.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1976, que autoriza o Presidente da República a ausentar-se do Pais, no decurso da segunda
quinzena do corrente mês de abril, cm visita oficial à República Francesa, dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição c Justiça e de Relações Exteriores.
Solicito ao nobre Senador Matos Lcilo o parecer da Comissão
de Constituiçilo c Justiça.
O SR. MA TTOS LEÃO (ARENA- PR. Para emitir parecer)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com o Aviso n• 077, de 7 de abril de 1976, o Senhor Ministro de
Estudo Chefe do Gabinete Civil, encaminha ao Congresso Nacional
u Mensagem n• 076, de 1976, em que o Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, solicita uutorizaçilo para ausentar-se
do Pais, na segunda quinzena do corrente mês de abril.
A viagem de S. Ex•, atende a honroso convite que lhe foi formulado pelo Senhor Vuli:ry Giscard D'Estaing, Presidente da República Francesa, revestindo-se, portanto, de carúter oficial.
O beneplácito legislativo satisfaz aos preceitos dos artigos 44,
item III, c 80, da Constituiçilo, por isso, somos favoráveis à permissão ora solicitada.
Era este o relatório, Sr. Presidente.
O SR. I'RESIDENTE (Mugulhiles Pinto) - Solicito ao nobre
Senador Petrônio Portclla o parecer da Comiss.~.o de Relações
Exteriores.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:

1
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solicitando no Congresso Nacional autorização para ausentar-se do
Pais.
Considerando a importância do acontecimento, magno por
todos os títulos, c tendo em vista que ó no mundo contemporâneo, a
comunicação o fntor mais importante para a aproximação entre os
povos, notadamentc quando esta se processa entre os maiores
dignitários de uma Nação, escusado será ressaltar o significado, pura
o Brasil, desta viagem presidencial, atendendo ao convite formulado
pelo Senhor Giscnrd D'Estning, eminente Presidente da República
Francesa.
Assim sendo, a Comissão de Relações Exteriores, aprovando o
que vem de ser solicitado pelo Chefe do Governo, emite parecer
favorável à proposição.
Era o que me cumpria dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães 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 encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer
sentudos (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1976.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Lc·
gislativo no 6, de 1976, que autoriza o Presidente da Rc·
pública a ausentar-se do País, no decurso da primeira
quinzena do mês de maio do corrente uno, cm visita de esta·
do ao Reino Unido da Grã·Brctanha c Irlanda do Norte,
dependendo de pareceres das Comissões de Constituição c
Justiça c de Relações Exteriores,
Solicito ao nobre Senador José Sarncy o parecer da Comissão
de Constituição c Justiça,
O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MA. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente c Srs. Senadores:
,
Com o Aviso n• 078, de 7 de abril de 1976, o Senhor Ministro de
Estado Chefe de Gabinete Civil, encaminha ao Congresso Nacional
a Mensagem n• 077, de 1976, em que o Senhor Presidente du Rcpú·
blica, General Ernesto Gciscl, solicita autorização para ausentar-se
do País, na primeira quinzena de maio vindouro, para uma visita de
Estado ao Reino Unido.
A viagem de S. Ex• atende a honroso convite que lhe foi for·
mulada por Sua Majestade a Rainha Eliznbcth 11, revestindo-se,
portanto, de caráter oficial.
O beneplácito legislativo satisfaz nos preceitos dos artigos 44,
item III e 80, da Constituição, por isso, somos favoráveis à pcrmis·
são om solicitada.
~ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhàcs Pinto) - Solicito do nobre
Sr. Senador Itamar Franco o parecer da Comissão de Relações Ex·
terlores,

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Col]l u Mensagem n• 077, na origem, o Senhor Presidente da Re·
pública solicita uo Congresso Nacional, cm cumprindo uo que prc·
ceituam os artigos 44, item III, c 80, du Constituição, u necessária UU·
torização pura ausentar-se do Pais.
Explica Sua Excelência, o Presidente Ernesto Gcisel, haver sido
convidado por Sua Majestade u Rainha Elizubcth 11 pura uma visita
de Estudo uo Reino Unido, u realizar-se nu primeira quinzena de

maio vindouro, achando-se "no indeclinável dever de aceitar o nobre
c honroso convite",
São de óbvio interesse 'para o Pais, naturalmente, quaisquer
açõcs que venham a ser .Jlcscnvolvidns pelo Governo, para cstrci·
lamento c dinamização de nossas relações internacionais, c nu faixa
dessas nçõcs dcstncnm·sc, pela especial significação de que se rc·
vestem, encontros que venham a ser promovidos- como esse de que
trata a Mensagem cm exame- a nivcl de Chefes de Estado.
Cabe, assim, aos Senhores Membros do Congresso Nacional,
dentro das disposições constitucionais vigentes, pronunciarem-se a
favor da matéria ora relatada.
(i o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Os pareceres são fa·
voráveis.
Completada a instrução da matéria, proccdcr•sc-á à sua apre·
ciaçào.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para
discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Rcdaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, rcda·
ções finais de matérias cm regime de urgência, que serão lidas pelo
Sr. I•·Secretário.
São lidos os seguintes
PARECER N• 177, DE 1976
Comissão de Redação
Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de
1976 (n' 48-B/76, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Virgilio Távora'
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Decreto Lc·
gislativo n• 5, de i976 (n' 48-B/76, na Câmara dos Deputados), que
autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a ausentar·
se do País, no decurso da segunda quinzena do corrente mês de abril,
em visita oficial à República Francesa.
Sala das Comissões, cm 9 de abril de 1976. - Ruy Santos,
Presidente- Virgílio Távora, Relator...,. Mauro Benevides- Dirceu
Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 177, DE 1976
Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de
1976 (n' 48-B/76, na Cãmarn dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
urt. 44, inciso III, da Constituição, cu cu,
, Presidente do
Senado Federal promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1976

Autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a
uuscntur·sc do Pais, no decurso da segunda quln:lena do
corrente mês de abril.
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• E o Presidente da República Federativa do Brasil auto·
rizudo a ausentar-se do Pais, na segunda quinzena do corrente mês
de abril, em visita oficial à República Frut~. ·:sa,
Art. 2• Este decreto legislativo entra ca.l vigor nu data de sua
publicação.

l·"l
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Comissão de Redaçiio
Redução final do Projeto de Decreto Legislativo no 6, de
1976 (n' 49-B/76, na Câmara dos Deputados).

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à
apreciação da redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 6,
de 1976, anteriormente lida,
Em discussão a redução final.

I:

I

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)

Relutar: Scnndor Mouro Benevldes
A Comissão apresenta a redução final d·o Projeto de D~crcto Lc·
gislativo n• 6, de 1976 (n' 49-B/76, na Câmara dos Deputados), que
autorizo o Presidente da República Federativa do Brasil a ausentar·
se do País, no decurso da primeira quinzenn do mês de maio do
corrente ano, cm visita de Estado ao Reino Unido do Grã-Brctanha
e Irlanda do Norte.

Encerrada,
Em votação.

r"
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. [::
(Pausa.)
1

S:ila das Comissões, em 9 de abril de 1976, - Ruy Snntos,
Presidente -Mauro Benevides, Relator- Dirceu Cnrdoso.

' N•178, DE 1976
ANEXO AO PARECER
Redução finul do Projeto ~e Decreto Legislativo no 6, de
1976 (n' 49-B/76, no Câmarn dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art, 44, inciso III, da Constituição, e eu,
, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1976

Autoriza o Presidente da República Federntiva do Brnsil o
uusentnr·se do J>uís, no decurso dn primeira quinzcnll do mês de
maio do corrente uno.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• fi o Presidente da Repüblica Federativa do Brasil auto·
rizado a uusc:ntar-sc do País, no decurso da primeira quinzena do
mês de maio do corrente ano, em visita de Estado uo Reino Unid,o dn
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. I'RESII>ENTE (Magalhães Pinto) - Achando-se cm
regime de urgência as proposições cuja redaçõcs finais acabam de ser
lidas, devem ser estas submetidas imediatamente à apreciação do
Plenário.
Em discussão a redução final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 5, de 1976. (Pausa.)
Não havendo quem quciru discuti· ln, declaro-a encerrada.
Em votnçüo.
Os Srs. Senadores que u nprovam permaneçam sentados.
(Pausn.)
Aprovada,
A matéria vni à promulgnção.

I'

Aprovada,
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven·
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ''
sessão ordinária a realizar-se dia 19 de abril, a seguinte
!'~

ORDEM DO DIA
-I-

I:
I

Votação, em turno único, do Requerimento n• 65, de 1976, do
Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do documento "Carta aberta a Todas as
Gerações", lançado pelo Grupo Jovem da Associação Brasileira
para o Rearmamento Moral, no cncon'tro "Jovens Unidos na ;~
Reconstrução da Sociedade", realizado em Pctrópolis, Rio de r,:
Janeiro, em 4 de março de 1976.
·?
-2Votação, em turno único, do Requerimento n• 66, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Presidente da República, ,
General Ernesto Geisel, pronunciado por ocasião da inauguração do ,;
I.
Aeroporto Eduardo Gomes, em Munaus.
L:·

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara :.•
n• 114, de 1975 (n• IO·C/75, na Casa de origem), de iniciativa do .
Senhor Presidente da República, que autoriza a transferência, para o I''··
patrimõnio da Universidade Federal de Juiz de Fora, dos imóvds
que menciona, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nYs 145 e 146, das

Comissões:
- de Educação c Cultura: c
- de Finnnçns.

-4Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridici·
dudc, nos termos do urt. 296 do Regi~nento Interno), do Projeto de
Lei dn Senado n• 255, de 1975, do Senhor Senador Osires Teixeira.
que fixa u obrigutoriedade de exibição de música ao vivo, e di\ outras
providências, tendo

PARECER, sob n' 16, de 1976, da Comissão:
-de Cnnstltulç1lo e Justiça, pela injuridicidudc,

o Sil. l'llESIIJENTE (Magalhilcs Pinto) - Está encerruda a
sessão.
( Lel'tiii/U•.!e à sessão à.! 18 horas e 25 mimi/o.!.)

~

i;.
.;

41• Sessão da 2\1 Sessão Legislativa da 8\1 Legislatura,
em 19 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, MARCOS FREIRE E LOURIVAUBAPTISTA

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Esteves- José Lindoso
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco Alexandre Costa- Henrique de La Rocque - Helvfdio NunesPetrônio Portclla - Mauro Bcnevides - Agenor Maria - Jcssé
Freire- Ruy Carneiro ...:. Marcos Freire- ~aulo Guerra- Arnon
de Mcllo - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourivnl Baptista
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezendc - João
Calmon - Gustavo Capancma -Magalhães Pinto - Lázaro
Barbozn -ltnlívio Coelho,;_ Lcnoir Vargns.

MENSAGEM N•47, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no artigo 44, Inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Pro-•
toco lo Adicional no Tratado de Limites de 21 de maio de 1927, entre
a República Fedcràtivn do Brasil e a República do Paraguai, Ormado
em Assunção a4 de dezembro de 1975.
Brnsflia, .em 5 de março de 1976.- Ernesto Gei.. l.

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

EXPOSIÇÃO
DE . MOTIVOS
DF/DAM.l/DAI/ARC/062/210 (846) (B44), DE 27 DE FEVEREIRO DE
1976, DO MINIST!;;RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES:

O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
~lido o seguinte

Ã Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da República.

EXPEDIENTE
Senhor Presidente,

OFI CIOS
. Do Sr. 11-Secrerário da Câmara dos Depurados, encaminhando à
múào do Senado aurdgrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE DEC:RETO LEGJSLATIVÓ N•7, DE 1976
(N• 41-B/76, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de
Limites de :ZI de maio de 1927, entre a República Federativa do
Brasil e a República do Paraguai, firmado em Assunção a 4 de
dezembro de 1975.

Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de Limites de 21 de
maio de 1927, entre a República Federativa do Brasil c a República
do Paraguai, que, na presença de Vossa Excelência ~ do
Excelentíssimo Senhor Presidente Alfredo Stroessner, tive a opor•tunidade de assinnr com o Chanceler Raul Sapena Pastor, a 4 de
dezembro de 1975, quando da visita de Vossa Excelência àquele pais
vizinho.
2. O Protocolo esclarece dúvidas suscitadas na execução do
Tratado de Limites Brusii-Paruguai, de 1872, c resolve 'questão
limítrofe pendente hll muis de meio século: reconhece a soberania
· pnruguaiu sobre a ilhu denominada Margarita e conhecida como ilha
de Porto Murtinho, ou Banco das Três Barras; c adjudica à soberanin brusileiru a ilha do Chapéu, conhecida como ilha do Sombrero.

-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• t;; uprovudo o texto do Protocolo Adicional no Tratado
de Limites de 21 de maio de 1927, entre a República Federativa do
Brasil c a República do Puruguai, Ormndo cm Assunção a 4 de
dezembro del975.
Art. 2• Este Decreto,Legislutivoentr<~r6 cm vigor nu data de sua
publicuçilo.

3. O referido Tratado de Limites de 1872 omitira a deOniçilo da
fronteira no trecho compreendido entre a foz do rio Apa, no rio
Paraguai, e o desaguadouro de Bafa Negra, no mesmo rio.
4. Somente a 21 de muio de 1927, tendo o Brasil como plenipotenciário o Ministro dus Relações Exteriores, Otávio Mnngabcirn,
e o Paruguui, seu Ministro no Rio de Jnnciro, Rogério !barra, foi as·
sinado o Tratado de Limites, complementar ao de 1872, posteriormente ratiOcado pelos dois países, a 25 de novembro de 1929.

•

··-•·
•
•.,

-27412. Tendo em vista a informação prestada pela Dirctoria de
Hidrografia c Navegação, ratificada pelo Ministério da Marinha,
aproveitou-se o ensejo da recente visita de Vossa Excelência ao Paraguai para se chegar u um acordo acerca da imediata adjudicação da
ilha de Porto Martinho, ou ilha Margarita, à soberania paraguaia; c
.
'
"Além da ilha do Fecho dos Morros, que é brasileira, a ilha do Chapéu, ou do Sombrero, à soberania brasileira, mediante
conforme ficou estipulado na parte final do artigo !•'do Tra· assinatura do Protocolo Adicional ao Tratado de Limites de 21 de
tado de Limites de 9 de janeiro de 1872, pertencem, rcspcc· , maio de 1927.
tivamcntc, aos Estados Unidos do Brasil ou ao Paraguai, as
demais ilhas que fiquem situadas ao lado oriental ou do lado
13. O Protocolo recentemente firmado em Assunção estabelece,.
ocidental da linha de fronteira determinada pelo meio do
assim, as bases para a solução definitiva de dificuldades na
canal principal do rio, de maior profundidade, mais fácil c
caracterizuçilo da fronteira 'brasileiro-paraguaia, que seriam capazes
franca navegação, reconhecida no momento da demarcação,
de se reOetir negativamente nus amistosas relações entre os dois
segundo os estudos cfctuados. Uma vez feita a distribuição
países.
geral das ilhas, elas só poderão mudar de jurisdição por accs·
são à parte oposta, As ilhas que se formarem posteriormente
à data da distribuição geral das mesmas serão denunciadas
14. Destarte, constitui-se num marco positivo a decisão nele
por qualquer das partes contratantes c se fará a sua adjudica· consignada de os dois Governos empreenderem no mais breve prazo
ção de acordo com o, critério estabelecido no presente artigo," possível, por intermédio da Comissão Mista de Limites c de Carac·
tcrização da Fronteira Brasil-Paraguai, os trabalhos relativos à
adjudicação das demais ilhas do trecho fronteiriço do rio Paraguai
6. De conformidade com o artigo lll, uma Comissão Mista entre os dois países, para cujo fim poderão ser utilizados os resulta·
Brasileiro-Paraguaia "levantará a planta do rio Paraguai, com as dos dos trabalhos topográficos c hidrográficos que ofereçam ambos
suas ilhas e canais. desde a confluência do Apa, at~ o desaguado ;;ró os Governos, se tal for julgado necessário.
da Baía Negra. Essa Comissão efetuará as sondagens necessárias e as
operações topográficas e geodésicas indispensáveis para a determinaIS. Ã luz do exposto, submeto à alta consideração de Vossa Ex·
ção da fronteira, e colocará marços nas ilhas principais e pontos em celé:ncia o anexo projeto de mensagem presidencial que submete à
que julgar convenientes".
aprovação do Congresso Nacional o texto do Protocolo Adicional
ao Tratado de Limites de 21 de maio de 1927, entre a República
7. A 9 de maio de 1930, no Rio de Janeiro, foi celebrado o Federativa do Brasil c a República do Paraguai.
Protocolo de Instruções, que estabeleceu o modo pelo qual u Comis·
são Mista seria constituída c as normas que regeriam a execução dos
16. Em anexo, permito-me passar às mãos de Vossa Excelência
seus trabalhos.
as representações cartográficas das ilhas Margarita e do Chapéu, na

S. O urtigo II do Tratado de 1927 assim define a soberania so·
bre as ilhas no rio Paraguai, no trecho entre a foz do rio Apu c o desn·
guudouro da Bula Negra:

8, A ilha de Porto Martinho (ilha Margarita) í: ocupada pelos
paraguaios há mais de 50 anos. Com cerca de SOO habitantes, situa-se
no rio Paraguai, em frente à localidade mato-grossense do mesmo no·
me, e tem, segundo rcgistros feitos por antigos demarcadores brasilei·
ros, aproximadamente 2,000 metros de comprimento por cerca de
900 metros de largura e está dividida ao meio por um canal que,
quando limpo, pode ser navegado por pequenos botes. Somente a
porte sul da ilha, a leste do seu canal interno, pode ser habitada, pois
nas cheias normais do rio o restante de sua superfície í: coberta pelas
águas.
9. Antigamente ~onhi:cidn como Banco das Três Burras, de·
nominação dada pelos proprietários da fazenda das Três Barras,
companhia hervateira brasileira, passou, mais tarde, u ser chamada
ilha de Porto Martinho. Os brasileiros, que a teriam habitado desde
1870, e que nelu se dedicavam à pequena lavoura, dali se retiraram
por ocasião da grande enchente de 1905. Em 1924, o Governo pura·
•w1io instulou na ilha um posto aduaneiro.
10. Em 1973, o aviso "Caravelas", da Marinha de Guerra do
Brasil (Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Mari·
nha) realizou um levantamento hidrográfico do rio Paraguai, em
atendimento a uma proposição aprovada na VI Conferência Naval
Intcramericunu ( 1971 ), e que mereceu pleno assentimento dos Gover·
nos interessudos,

li. De ncordo com o resultudo do referido levantumento
hidrogrllfico, ficou demonstrado que "tendo em vis tu o problema do
cnnnl nnveg(lvel, u ilhu Murgurita deve ser de soberania pnraguaia ín·
questionllvel" e que "u ilhu Sombrero ou do Chapéu í: brasileiru,
pois não existe cunul de nuvegaçi\o entre tal ilha c a murgem esquer·
dn"

escala I:20.000, c minuta do projeto de mensagem ao Congresso
Nacional, acompanhada do, texto do Protocolo Adicional, firma dó
em Assunção.
Aproveitou oportunidade pura renovar u Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito. Antônio F. Azeredo da Silveira.

PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE LIMITES
DE 21 DE MAIO DE 1927, ENTRE A REPÚBLICA FEDERATI·
VA DO BRASIL EA REPÚBLICA DO PARAGUAI.

Os Governos da República Federativa do Brasil e da República
do Paraguai,
Considerando que, até: u presente data, nilo alcançaram decisilo
final as tentativas efetuadus oelos demarcadores brasileiros c pura·
guuios pura durem cumprimento às disposições do "Tratado de Lind,
tes Complementar ao de 9 de janeiro de 1872", firmado no Rio de
Juneiro u 21 de maio de 1927, no que se refere à adjudicação das ilhas
no rio Puruguai, no trecho compreendido entre u foz do rio Apa e o
desaguadouro du Ba!u Negra;
Considerundo, entrctunto, que, como resultudo dos trabalhos
hidrogr!lficos e topogr(\ficos efetuudos recentemente pela Marinha
de Guerrn du Repúblicu Federutivu do Brasil, e dos trabalhos
hidrogrúficos e topogrllficos efetuudos pelu Murinhu de Guerru da
RepÕblicu do Puruguui e Orguniznções puruguuius responsáveis
por tuis trubulhos técnicos, os dois Governos coincidem em que o cu·

-275nal do rio Paraguai que corre pela margem esquerda, a leste da ilha
conhecida como ilha de Porto Murtinho ou Banco das Três Barras,
pelo Brasil, ou ilha Margarita, pelo Paraguai, I: o principal; c cm que,
por outro Indo, não existe canal principal de navegação entre a ilha
do Chapéu ou ilha do Sombrcro c n margem esquerda do mesmo rio;
Considerando que os referidos trabalhos técnicos, cfctuados por
ambos os Governos, podem ser, neste caso particular, utilizados
para se lograr uma definição parcial da fronteira no rio Paraguai, de
acordo com o Artigo 13 do Protocolo de Instruções para a Demarca·
ção c Caracterização da Fronteira, celebrado no Rio de Janeiro, cm
9 de maio de I930, entre os dois Governos;

Feito cm Assunção, aos quatro dias do mês de dezembro de mil
novecentos c setenta c cinco, cm doiS exemplares, cm português c
espanhol, ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio
F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República do Paraguai: Raúl Sapenã Pastor.

Animados, outrossim, pelo csp!rito de franca cooperação que
caracteriza a fraterna amizade e os v!nculos de boa vizinhança que
unem Ofi dois países,
Acordam celebrar o presente Protocolo Adicional ao referido
Tratado de Limites de 2I de maio de I927:
Artigo I

A República Federativa do Brasil reconhece o dom!nio tcrrito·
ria! c a soberania da República do.Paraguai sobre a ilha denominada
"lsla Margarita", pelo Paraguai c conhecida até agora como Ilha de
Porto Murtinho, ou Banco das Três Ba~ras, pelo Brasil, de coordena·
das aproximadas vinte e um graus, quarenta c um minutos, vinte c
sete segundos e três décimos de Latitude sul (21• 41' 27.3" S) c cin·
qUcnta e sete graus, cinqUenta c três minutos, vinte c três segundos c
seis décimos de Longitude oeste (57• 53' 23.6" W),
Arll&o II
A República do Paraguai reconhece o dom!nio territorial c a
soberania da República Federativa do Brasil sobre a ilha denomina·
da Ilha do Chapéu, pelo Brasil, e conhecida até agora como "lsla dei
Sombrcro", pelo Paraguai, de coordenadas geográficas aproximadas
vinte graus, trinta c três minutos, trinta e oito segundos c nove dêci·
mos de Latitude sul (2Q9 33' 38.9" S) e cinqUenta c oito graus de Lon·
gitude oeste (58• 00' 00,0" W),

Artigo III
Os Governos signatários manifestam su·a decisão de empre·
cndcr, no mais breve prazo poss!vcl, atravi:s da Comissão Mista de
Limites e de Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai, os truba·
lhos relativos à adjudicação das demais ilhas situadas no rio Para·
guai, no trecho compreendido entre a foz do rio Apa c o dcsaguadou·
roda Bala NcAra, podendo a Comissão Mista, se o julgar necessário,
fazer uso, parn tal lim, dos trabalhos técnicos que ofereçam os
Governos.

II.HA 00 CHAP~U
TRSCHO DA FB·3235B·002174
ESCI.I.A 1•20000
PllOJECAcl CONFORME Ur ;JI.U$:0
SIGitmll UTM

(Às Comissões de Constituirão e Justiça, de Relações
E.<teriores e de Segurança Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1976
(N• 40-B/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio de Cooperaçio Turistlea en·
Ire a República Federativa do Brasil e a República do Peru,
assinado em Lima, a 7 de novembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:

Artigo IV

Art. I• 1: aprovado o texto do Convênio de Cooperação Turls·
ticu entre a Repllblicu Federativa do Brasil e a República do Peru,
assinado em Limu, u 7 de novembro de 1975.

O presente Protocolo Adicional entrará em vigor na data da
troca dos respectivos Instrumentos da Ratificação, que deverá rcnli·
zur-se nu cidade de Brus!liu.

'
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrurá em vigor
na datu de
suu publicuçi\o,

-276MENSAGEM N•40, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Consti·
tuiçào Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Convênio de Cooperação Turística entre a República Federativa do
Brasil e a República do Peru, assinado em Lima, a 7 de novembro de
1975.
Brasília, em 4 de março de 1976.- Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
N•
DFT /DAM-11/·
DAI/ARC/055/806.2 (846) (B45), DE 25 DE FEVEREIRO DE
1976, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇLlES
EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da República
Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, no dia 7 de novembro do ano passado, assinei em Lima, juntamente com Sua Excelõncia o Senhor General-de-Divisão Miguel Ãngcl di: La Flor Valie,
Ministro das Relações Exteriores da República do Peru, o Convênio
de Cooperação Turística entre o Brasil e aquele país. Ao sugerir a
Vossa Excelência o encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do referido instrumento, permito-me prestar, a seu respeito, os se·
guintes esclarecimentos que julgo de interesse.
2. Em 27 de junho de 1969 os Presidentes da Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR, e da hoje extinta Empresa Nacional
de Turismo do Peru- EMTUR/PERU -,firmaram, naquela mesma cidade, um Acordo de Cooperação abrangendo os seguintes pontos:
- sugestão de medidas conducentes à promoção de correntes
turísticas para e entre os dois países:
- troca de ióformações sobre seus planos de desenvolvimento
turístico e sua política de promoção;
- intercâmbio de técnicos para a elaboração de programas de
promoção e paru o cumprimento dos objetivos do acordo;
- concessão reciproca de todas as facilidades 'para o cumprimento dos planos de promoção conjunta; e
- solicitação de colaboração dos setorcs privados da indústria
turística em seus países para sugerir um programa conjunto de promoçilo turística para e entre os dois países.
·
3. Em parte por ter sido concebido prematuramente, quando ·
ainda não existiam as condições necessárias para o desenvolvimento
de tal cooperação, cm parte devido à ausência de um instrumento
intergovernamental que lhe desse base jurídica e apoio político, tal
Acordo permaneceu inoperante.
4. Por este motivo, a Comissão Mista Brasileiro-Peruana de
Cooperação Econõmica e Técnica, em sua segunda reunião,
realizada em Brasília de 26 u 28 de agosto de 1974, recomendou a
ampliação dus áreas de cooperação previstas no Acordo
EMBRATUR-EMTUR/PERU, mediante a inclusão e/ou dinamização dos seguintes uspectos:
- concessão de facilidudes múximus ao incremento do turismo
entre os dois pu ises:
- assessoriu reciprocp na preparação e realização de
cumpunhus promocionais:
- eluboraçào de roteiros integrados de turismo que ubarcasscm
úrc:as dos dois pai ses:
- reulizuçilo de promoções conjuntas com o propósito de criar
c utruir novas coin:ntcs de turismo pura os dois pn{ses; e.
- concessão de fucilidudes reciprocas pura os planos de ensino
no timbito do turismo, com o fim de aperfeiçoar u formação de técnicose pessoul cspeciulizudo e tratar de uma possível homologação dos

programas c. cursos de formação turística c, conforme o caso, conceder validade a titulas obtidos naqueles cursos num e noutro país.
5. Recomendou, outrossim, que a dinamização c as eventuais
medidas para ampliação do Acordo fossem feitas mediante o exame
da possibilidade de substituí-lo por um convênio entre os dois Governos.
6. Em setembro do ano passado o Governo peruano submeteunos um projeto de convênio intcrgovcrnamcntal, no qual se
incorporavam as cláusulas do antigo acordo c os novos itens recomendados pela Comissão Mista, bem como uma cláusula sobre a
··realizaçilo de estudo para o estabelecimento de tarifas promocionais
nas rotas aéreas entre o Brasil c o Peru, assunto que também fora
motivo de recomendação na Ata Final de sua segunda reunião. Após
as competentes consultas internas, este documento foi objeto de
negociação final na III Reuniilo da Comissão Mista, que teve lugar
cm Lima de 6 a 13 de novembro passado, do que resultou sua assinatura ainda durante minha estada no vizinho país, apenas com pequenas modificações, entre as quais a inclusão de um urtigo sobre
cooperação com vistas ao desenvolvimento pleno das áreas de
interesse turístico comuns a ambos países.
7. Em conclusão, trata-se de um acordo-quadro, a exemplo do
que recentemente entrou cm vigor entre o Brasil c o México, c para
cuja implementação os órgãos oficiais de turismo de ambos países EMBRATUR e Diretoria Geral de Turismo do Peru- dcvcri!o, no
futuro, estabelecer entendimentos cspeclficos, a nível administrativo.
8. O Convênio cm pauta se reveste de grande importância para
o Brasil, sobretudo cm face da atual politica de incremento do turis·
mo receptivo adotada pelo Governo, cujo marco principal foi constituído pela realização do XLV Congresso Mundial da "American.
Society of Travei Agents" (ASTA), no Rio de Janeiro. Para que o
referido conclave produza todos os frutos que dele esperamos, scrâ
imprescindível que nos associemos em íntima colaboração com os demais países do Continente. O presente instrumento representa um
dos primeiros passos neste sentido. ··
...
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excclõncia,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito, Antônio F. Azeredo da Silveira.
CONVfóNIO DE COOPERAÇÃO TURISTICA ENTRE A
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DO PERU
Os Governos da República Federativa do Brasil c da República
do Peru,
·
Considerando os tradicionais vínculos de amizade que unem ambos países,
Com o objctivo de incrementar as relações entre seus povos,
particularmente no tocante ao turismo,

E atendendo às recomendações da II Reunião da Comissão Mis·
ta Brasileiro-Peruana de Cooperação Econômica e Técnica, realizada em Brasllia, de 26 a 28 de agosto de 1974,
Concordam em celebrar um Convõnio de Cooperação Turística
nos seguintes termos:
ARTIGO!
Os Governos do Brasil e do Peru se coordcnarilo estreitamente,
através de seus órgilos oficiais de turismo, para obter a concessilo das
mãximas facilidades u fim de incrementar as correntes turísticas entre ambos países.
ARTIGO II
Ambos pulses podcrilo assessorar-se reciprocamente na
c reulizuçilo de campanhas de publicidudc e promoção
turísticas.
prepu~açi!o

ARTIGO III
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil c do Peru coordenarão a
elaboração e promoçilo de circuitos turísticos brasileiro-peruanos,
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Peru.
ARTIGO IV
Os órgilos oficiais de turismo do Brasil c do Peru coordenarão a
realização de campanhas de promoção conjuntas, com o propósito
de crinr.c atrair novas correntes htristicas para os dois palscs.
ARTIGO V
Ambos Governos, através de seus órgãos de acronâutica civil
que regulam a política de transporte aéreo comercial, com o objctivo
de desenvolver um maior intercâmbio turístico, propiciarão, no mo·
mcnto oportuno, o estudo para estabelecer, dentro de uma politica
tarifária de interesse para ambos palscs, tarifas promocionais nas ro·
tas aéreas entre o Brasil c o Peru que sejam operadas por empresas
aéreas de bandeira brasileira ou peruana.

do presente Convénio, o qual tcrã vigência á partir da data da última
dessas notificações.
.
Feito na cidade de Lima, aos ... dias do mês de novembro de
1975, cm dois .exemplares, nas Hnguas portuguesa c espanhola,
ambo~igualmcn~ autênticos.
· Pelo Governo da República Federativa do Brasil - Antonio F.
Azeredo da SIIYelra.
Pelo Governo da República do Peru -Miguel Ánael de La Flor
Valie.
(Às Comissões de Relações Ex1eriores e de Economia.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• li, DE 1976
(n• 669-D/63, na Casa de orlaem)
Toma obrlaatórla a declaraçio de preço total nas ~endas a
prestaçio, e d' ~utras proYidênclas.

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. I• Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil c do Peru poderão solici· e na respectiva publicidade escrita e falada scrâ obrigatória a declara·
tar ao sctor privado, empresas públicas e qualquer outfo tipo de . ção do preço de venda a vista. da mercadoria, além do número c do
empresa, dedicadas à atividadc turlstica, cm seu respectivo Pais, que valor das prestações mensais a serem pagas pelo comprador.
colaborem e participem na promoção de programas turlsticos para
Parágrafo único. j! obrigatória a emissão de fatura nas VCn·
ambos países.
das de mercadoria a prestação, da qual, além dos demais requisitos
legais, deverão constar, separadamente, o valor da mercadoria c o
ARTIGO VII
custo do financiamento, de forma a documentar o valor total da
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil c do Peru estudarão as operação.
possibilidades de cooperação bilateral com vistas ao desenvolviArt. 2• O valor do acréscimo cobrado nas vendas a prestação,
mento pleno das ârcas de interesse turlstico comuns a ambos palscs.
cm relação ao preço de venda a vista da mercadoria, não poderâ ser
superior ao estritamente necessário para a cmprc~a atender às despe·
ARTIGO VIII
sas de operação com seu departamento de crédito, adicionada a taxa
Ambos Governos, através de sc~s órgãos oficiais de turismo; in· de custo dos financiamentos das instituições de crédito autorizadas a
tcrcambiarão informações sobre planos de desenvolvimento turlsti· funcionar no Pais.
co, política de promoção turlstica c ~statlstica turlstica, a fim de con·
Parágrafo ónico. O limite percentual mâximo do valor do acrêstríbuir para maior desenvolvimento do sctor turismo cm seus rcs· cimo cobrado nas vendas a prazo, em relação ao preçb da venda a
pcctivos países.
vista da mercadoria, será fixado c regulado através de atos do
Ministro da Fazenda.
ARTIGO IX
Art. 3• Âs cmprc.~as c casas comerciais que infrin&ircm as dis·
Os Governos do Brasil c do Peru intcrcambiarão informações posições desta lei serão impostas multas nos valores que forem
sobre planos de ensino no âmbito do turismo, com o fim de apcrfci· fixados pelo Ministério da Fazenda.
çoar a formação .de técnicos c pessoal especializado, para tratar de
Art. 4• Dentro de 90 (noventa) dias, o Ministério da Fazenda
obter o eventual reconhecimento dos programas e cursos de forma· expedi rã instruções regulando a fiscalização c o comércio de que tra·
ção turística e, sezundo o caso, conceder validade aos lltulos obtidos ta esta lei, bem como fixarâ os yalorcs das-multas a que se refere o
art. 3•
' ·
nestes cursos cm um outro País.
Art.
S•
Esta
lei
entrará
cm
vigor
na data de sua publicação,
·
ARTIGO X
revogadas as disposições cm contrãrio.
Os Governos do Brllsn e do Peru, dentro do Programa de
(Às Comissões de Economia e de Finanças.)
Cooperação Técnica entre ambos palscs, coordenarão e promove·
rão, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada.Pals, a
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• ll, DE 1976
realização de programas destinados a intercambiar técnicos nos
(nt 1.335-C/73, na Casa de orlge!ll)
diversos campos da atividade turística, para que desfrutem de pe·
riodos curtos de treinamento cm órgãos públicos ou privados de
Dllfõe sobre a comunicação ao senlço de ldenllflcaçio ci·
ambos países, a fim de melhorar a qualificação de recursos humanos
vil de alteraçio verificada ou produzida em qualquer dos eledo sctor turismo de cada Pais.
·
mentos ftslcos, rotineiros, da ldentlflcaçio cl•ll, e determina
outras pro•ldinclas.
ART!Gox·l
ARTIQOVI

Os Governos do Brasil e do Peru, através de seus órgãos oficiais
de turi1mo, promoverão a realização de reuniões técnicas para o
cumprimento do presente Convênio.
ARTIGO XII
Este Convênio terá duração indefinida, mns qualquer dos dois
palscs poderá denunciá-lo, mediante prévio aviso, ao outro Pais,
com seis meses de antecedência.
ARTIGO XIII
Cada umu das Partes Contratuntcs notificarâ a outra da con·
clusilo das respectivas formalidades necessárias à entrada cm vigor

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os médicos que, no exercício de atividadc pública ou
particular, verificarem ou produzirem - em virtude de seus cui·
dados profissionais- alteração cm quaiGucr dos elementos fisicos,
rotineiros, da identificação civil, ficam obrigados a registrar o fato
cm seus assentamentos c denunciá-lo ao serviço de identificação civil
competente, ou, quando for o caso c tendo cm visto esse mesmo fim,
comunicá-lo ii direçilo da entidade médica ou ao órgilo público cujo
serviço tenha produzido ou v"rificado o fato previsto neste artigo.
Art. 2• A comunicaçilo de que trata o art. I• deverá ser cnca·
minhodu no serviço de idcntificoçilo civil competente, dentro de 72
(setenta e duas) horas após a recuperação total do p~cicntc, nilo po·

••

-278dcndo, entretanto, cm nenhum caso, exceder de 120 ·(cento c vinte)
dias da data do atendimento no qual se verificou ou se produziu a ai·
teraçuo lisica de que trata esta lei.
Parágrafo único.· Umu via da comunicação deverá ser entregue
ao pucicntc, para cf~ito do disposto no art. 3•
Art. 3• Verifjcada ou produzida a alteração a que se refere o
art. I•. o paciente fica obrigado a submeter-se a nova identificaçilo
civil,
Parágrafo único. Para efeito do, disposto neste artigo o paciente
terá o prazo de 90 (noventa) dias após 0 recebimento da comunica·
Ç'Jo referida no parágrafo único do do art. 2•, ou, dentro de igual'
prazo, após o recebimento de alta dÕ tratamento,
Art.· 4• O descumprimento do disposto nesta lei implicará a
,sujeição do infrator às seguintes sanções, sem prcjuizo da aplicação
de pena de detenção de 2 (dois) meses a 1(um) ano;
I - Multa equivalente a 50 (cinqUenta) vezes o Valor de
Referência decretado nos termos do art. 2• da Lei n• 6.205 de 20 de
abril de 1975, quando se tratar de médico ou cntidad~ médica
particulares:
li -destituição do cargo, quando o infrator for médico do serviço público ou chefe, dirctor ou responsável pela· órgão ou serviço
público a quem competiria fazer a comunicação de que trata o art, 1•
desta-lei.
Parágrafo único. Se o descumprimento desta lei se limitar à
inobservância dos prazos referidos, não excedidos estes de sua
metade, o infrator ficará sujeito à pena pecuniária da importância
equivalente a 10 (dez) vezes o Valor da Referência citado no item I,
quando se tratar de médico ou entidade médica particulares, e à pena
de suspensão de 30 (trinta) dias, quando o infrator for médico do ser·
viço público ou chefe, dirctor ou responsável de serviço médico pú·
blico a quem caberia prestar a informação de que trata esta .lei.
'
Art. 5• A presente lei será regulamentada, pelo Poder"
Executivo, dentro de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
Art. 6• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
LEI N• 3.268
DE 30 DE SETEMBRO DE 1957
Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c.eu sanciono a segaintc Lei:
Art. I• O Conselho Federal c os Conselhos Regionais de Medi·
cina, instituído's pelo Decreto-lei n• 7.955, de 13 de setembro de 1945,
passam a consiituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um
d<les dotado de personalidade jurídica de direito público, com
autonomia administrativa e financeira.
·
Art. 2• O Conselho Federal c os Conselhos Regionais de Medi·
cina são os 6rgios supervisores da ética profissional cm toda a Rcpú·
blicn c, ao mesmo tempo, julaadores e disciplinadores da classe
médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu
_ alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestigio e
bom conceito da profissio e dos que a exerçam legalmente.
Art. 3• Haverá na Capital da República um Conselho Federal,
com jurisdição cm todo o Território Nacional, no qual ficam subo r·
dinados os Conselhos Regionais; c, cm cada capital de Estado e
Território e no Distrito Federal, um Conselho Regional, denominado segundo sua jurisdição, que alcançará, respectivamente, a de
Estudo, a do Território c a do Distrito Federal.
Art. 4• O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 10
(dez) membros c outros tantos suplentes, de nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. Dos 10 (dez) membros c respectivos
suplentes do Conselho Federal, 9 (nove) serão eleitos, por escrutinio
secreto c maioria absoluta de votos, cm assembléia dos delegados
dos Conselhos Regionais, e o restante pela Associaçã·o Ml:dicn
Brasileira.

i\rt. S• Silo 'atribuições do,Consclho Federal:
a) organizar o seu regimento interno;
b) aprovar os regimentos internos organizados pelos
Conselhos Regionais:
c) eleger o presidente c o secretário-geral do Conselho;
d) vo.tar c alterar o Códlao de.Deontologla Médica, ouvidos os
Conselhos Regionais;
e) promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao
funcionamento dos Cons.elhos de Medicina, nos Estados ou Tcrritórios c Distrito Federal, e adotar, quando necessárias, providências
.. convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a
·designação de di reteria provisória:
I) propor ao Governo Federal .a emenda ou alteração d.o
Regulamento desta lei;
g) expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento
dos Conselhos Regionais:
h) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos
Conselhos Regionais c dirimi-las: •
I) cm grau de recurso por provocaçi!o dos Conselhos Regionais, ou de qualquer interessado, deliberar sobre admissão de
membros aos Conselhos Regionais c sobre penalidades impostas aos
mesmos pelos referidos Conselhos.
Art. 6• O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina será meramente honorifico e durará 5·(cinco) anos.
Art. 7• Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal
será eleita a sua diretoria, composta de presidente, vice-presidcntc,
secretário-geral, primeiro • segundo-secretários, tesoureiro, na forma
do regimento.
Art. 8~ Ao presidente do Conselho Federal compete a dircção
do mesmo Conselho, cabendo-lhe velar pela conservação do decoro
e da independência dos Conselhos de Medicina e pelo livre cxcrcicio
legal dos direitos de seus membros.
Art. 9• O sccrctãrio-gcral terá a seu cargo a secretaria pcrmanentc do Conselho Federal.
Art. 19 O presidente e o secretário-geral residirão no Distrito
Federal durante todo o tempo de seus mandatos.
Art. 11. A renda do Conselho Federal será constituida de:
a) 20% (vinte por cento) da totalidade do imposto sindical .
pago pelos médicos;
b) 1/3 (um terço) da taxa de expedição das carteiras
profissionais:
c) 1/3 (um terço) das multas aplicadas pelos Conselhos
Regionais:
d) doações e legados:
e) subvenções oficiais:
I) bens c valores adquiridos;
g) 1/3 (um terço das anuidades percebidas pelos Conselhos
Regionais.
Art. 12. Os Conselhos Regionais serão instalados cm cada
capital de Estado, na de Território c no Distrito Federal, onde terão
sua sede, sendo compostos de 5 (cinco) membros, quando o
Conselho tiver até 50 (cinqUenta) médicos inscritos, de lO (dez) até
150 (cento e cinqUenta) médicos inscritos, de 15 (quinze) até 300
(trezentos) inscritos, e, finalmente, de 21 (vinte e um), quando excedido esse número.
Art. 13. Os membros dos Conselhos Regionais de Medicina,
com cxccção de um que será escolhido pela Associação Médica,
sediada nu Capital do respectivo Estado, federado à Associaçilo
Médica Brasileira, serão eleitos, cm cscrutinio secreto, cm assembléia
dos inscritos de cnda regiilo c que cstcjnm cm pleno gozo de seus
direitos.
§ 1• As eleições para os Conselhos Regionais serão feitas sem
discriminação de cnrgos que serão providos nu primeira reuniilo
ordinárin dos mesmos,
§ 2• O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será
meramente honorifico, c exigida como requisito para eleição a
qunlidndc de brnsilciro nnto ou nuturnlizndo,
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de presidente, vice·prcsidcntc, primeiro c segundo-secretários c
tesoureiro.
Parágrafo único. Nos Conselhos Regionais onde o quadro
abranger menos de 20 (vinte) médicos inscritos poderão ser supri·
midos os cargos de vicc·prcsidenle c os de primeiro ou segundo-secretários, ou alguns destes.
Art. 15. São atribuições dos Conselhos Regionais;
a) deliberar sobre a inscrição c cancelamento no quadro do
Conselho;
b) munlcr um registro dos médicos, legalmente habilitados,
com exercício na respectiva Região;
c) fiscalizar o exercício da profissão de médico;
d) conhecer, apreciar c decidir os assuntos atincntcs à ética
profissional, impondo as penalidades que couberem;
e) elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo·
a ü aprovaÇão do Conselho Federal;
I) expedir carteira profissional;
g) velar pela conservação da honra c da independência do
Conselho c pelo livre exercício legal dos direitos dos médicos;
h) promover, por lodos os meios ao seu alcance, o perfeito
desempenho técnico e moral da medicina c o prestigio e bom
conceito da medicina, da profissão e dos que a exerçam;
i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos c a relação dos
profissionais registrados;
j) exercer os alos de jurisdição que, por lei, lhes sejam
cometidos:
k) representar ao Conselho Federal de Medicina Aérea sobre
providências necessárias para a regularidade dos serviços c da fis·
calização do exercício da profissão.
Art. 16. A renda dos Conselhos Regionais será constituída de:
a) taxa de inscrição;
b) 2/3 (dois terços) de taxa de expedição de carteiras
profissionais;
c) 2/3 (dois terços) de anuidade paga pelos membros inscritos
no Conselho Regional;
d) 2/3 (oois terços) das multas aplicadas de acordo com a
alínea d do art. 22:
e) doações e legados;
I) subvenções oficiais;
g) bens e valores adquiridos.
Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina,
cm qualquer de seus ramos ou especialidades após o prévio registro
de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do Ministério da
Eélucaçào e Cultura c de sua inscrição no Conselho Regional de Me·
dicinn, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
Art. 18. Aos profissionais registrados, de acordo com esta lei,
scrl1 entregue uma carteira profissional que os habilitará ao exercício
da medicina cm todo o País.
·
§ I• No caso cm que o profissional tiver de exercer tempera·
riamcnle a medicina cm outra jurisdição apresentará sua carteira
para ser visada pelo Presidente do Conselho Regional desta
jurisdiçi\o.
§ 2• Se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estado
passar a exercer, de modo permanente, atividadc em outra região,
assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90
(noventa) dias, nu nova jurisdiçilo ficará obrigado a requerer ins·
criçilo secundária no quadro respectivo ou para ele se transferir, su·
jeito, cm ambos os casos, 11 jurisdição do Conselho local pelos atas
pruticudos em qualquer jurisdiçilo.
3• Quando deixar, lcmpon\riu ou dclínilivamcntc, de exercer
utividade pronssional, o profissional restituirá a carteira 11 secretaria
do Conselho onde estiver inscrito.
§ 4• No prontp!lrio do médico seri\o feitas quaisquer anotações
referentes uos mesmos, inclusive os elogios c penalidades.
Arl. 19. A carteira profissional, de que trnla o url. 18, valerá
como documento de idr.ntidade c tcrú [é pllblicn.

*

Art. 20. Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões
ou outros meios quaisquer, se propuser ao exercício da medicina, cm
qualquer dos ramos ou csp.ccialidadcs, fica sujeito às pcnalfdadcs
aplicáveis ao exercício legal da profissão, se não estiver devidamente
registrado,
Arl. 21. O poder de disciplinar c aplicar penalidades aos médi·
cos compete exclusivamente ao Conselho Regional, cm que estavam
inscritos ao tempo do fato punível, ou cm que ocorreu, nos termos
doarl. 18,§ 1•.
Parágrafo único. A jurisdiçilo disciplinar estabelecida· neste
artigo não derroga a jurisdição comum quando o fato constitua cri·
me punido em lei.
Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos
Regionais aos seus membros são as seguintes:
a) advertência confidencial em aviso reservado;
b) censura confidencial cm aviso reservado;
c) censura pilblica cm publicação oficial;
d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta)dias;
e) cassação do exercício profissional, ad referendum do Canse·
lho Federal.
·
§ I• Salvo os casos de gravidade manifesta que exijam aplica·
ção imediata da penalidade mais grave a imposição das penas
obedecerá à gradação deste artigo.
§ 2• Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará
de oficio ou cm conscqOí:ncia de representação de autoridade, de
qualquer membro, ou de pessoa estranha ao Conselho, interessada
no caso.
§ 3• À deliberação do Conselho precederá, sempre, audiência
do acusado, sendo-lhe dado defensor no caso d~ nilo ser encontrado,
ou for revcl.
§ 4• Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, para o Conselho Fc·
dera!, sem efeito suspensivo salvo os casos das alíneas c, e e j, em que
o efeito será suspensivo.
§ S• Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não
caberá qualquer outro de natureza administrativa, salvo aos interessados a via judiciária para as ações que forem devidas.
§ 6• As denúncias contra membros dos Conselhos Regionais
só serão recebidas quando devidamente assinaladas c acompanhadas
da indicação de elementos comprobatórios do alegado,
Arl. 23. Constituem a assembléia geral de cada Conselho Rc·
gional os médicos inscritos, que se achem no pleno gozo de seus
direitos e tenham aí a sede principal de sua atividadc profissional.
Parágrafo único. A assembléia geral será dirigida pelo
presidente e os secretários do Conselho Regional respectivo.
Arl. 24. À assembléia geral compele:
I - ouvir a leitura c discutir o relatório c contas da direloria.

Para esac fim se reunirá ao menos uma vc~ por ano, sendo, nos anos

cm que se lenha de realizar a eleição do Conselho Regional, de 30
(trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias antes da data fixada para essa
eleiçilo;
· 11 -autorizar n alienação de imóveis do palrimônio do Conselho:
III - fixar ou alterar as taxas de contribuições cobradas pelo
Conselho pelos serviços praticados;
IV- deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua
decisilo pelo Conselho ou pela Dirctoria;
V - eleger um delegado e um suplente para eleição dos membros c suplentes do Conselho Federal.
Arl. 25. A assembléia geral, cm primeira convocaçilo, rcunirse·ú com u maioria absoluta de seus membros c, cm segunda
convocaçilo, com qualquer número de membros presentes.
Purúgrafo único, As deliberações serão tomadas por maioria
de votos dos presentes.
Arl. 26. O voto i: pessoal e obrigatório cm toda eleição, salvo
doença ou ausência comprovadas plenamente. .
'
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Conselho na multa de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), dobrada na
reincidência.
·§ 2• Os médicos que se encontrarem fora da sede das clci·
ções, por ocasiilo destas, poderão dur seu voto cm dupla sobrccarta,
opaca, fechada, c remetida pelo correio, sob registro, por ollcio com
firma reconhecida, ao Presidente do Conselho Regional.
§ 3• Scrilo computadas as cédulas recebidas, com as
formalidades do paràgrafo precedente até o momento de encerrar-se
a votação. A sobrccarta maior será aberta pelo Presidente do Consc·
lho, que depositará a sobrecarta menor na urna, sem violar o segreda·.
do voto.
§ 4• As eleições serão anunciadas no órgão oficial c cm jornal
de grande circulação, com 30(trinta) dias de antecedência.
§ 5• As eleições serão feitas por escrutinio 'secreto, perante o
Conselho, podendo quando haja mais de duzentos votantes,
determinarem-se locais diversos. pura o recebimento dos votos,
permanecendo, neste caso, em cada local, dois dirctorcs, ou médicos
inscritos. designados pelo Conselho.
§ 6• Em cada eleição, os votos scrilo recebidos durante 6 (seis)
horas continuas pelo menos.
Art. 27. A inscrição dos profissionais jã registrados· nos
órgãos de saúde pública, na data da presente lei, será feita
independente da apresentação de títulos, diplomas certificados ou
cartas registradas no Ministério da Educação c Cultura, mediante
prova do registro na repartição competente.
Art. 28. O utual Conselho Federal de Medicina designará
diretorias provisórias pura os Conselhos Regionais dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, onde não houverem ainda sido instala·
dos, que tomarão a seu cargo a sua instalação e a convocação, dentro
de 180 (cento e oitenta) dias, da assembléia geral, que elegerá o
Conselho Regional respectivo,
Art. 29. O Conselho Federal de Medicina baixará instruções
no sentido de promover a coincidência dos mandatos dos membros
dos Conselhos Regionais já instalados e dos que vierem a ser organi·
zados.
Art. 30. Enquanto não for elaborado c aprovado pelo Consc·
lho Federal de Medicina ouvidos os Conselhos lt•gionais o Código
de Deontologia Médica vigorará o Código de t'itica da Associação
Médica Brasileira.
·
Art. 31. O pessoal a serviço nos Conselhos de Medicina será
inscrito, para efeito de Previdência Social, no Instituto de
Previdência c Assistência dos Servidores do Estado cm conformi·
dade com o urt. 2• do Decreto-lei n• 3.347, de 12 de junho de 1941.
Art. 32. As diretorias provisórias a que se refere o art. 28,
organizarão a tabela de emolumentos devidos pelos inscritos,
submetendo-a à aprovação do Conselho Federal.
Art. 33. O Poder Executivo providenciará a entrega ao Canse·
lho Federal de Medicina logo após a publicação da presente lei, de
40% (quarenta por cento) da totalidade do imposto sindical pago
pelos médicos a fim de que sejam empregados na instalação do
mesmo Conselho e dos Conselhos Regionais.
Art. 34. O Governo Federal tomará medidas para a instala·
çilo condigna dos Conselhos de Medicina no Distrito Federal c nas
capitais dos Estados c Territórios tanto quanto possível cm cdillcios ·
públicos.
• Art. 35. O Conselho Federal de Medicina elaborará o projeto
de decreto de regulamentação desta lei apresentando-o ao Poder
Executivo dentro cm 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 36. Esta lei enirurá em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto-lei n• 7.955, ae 13 ac sctcrnbro de 1945 e disposi·
ções em contràrio.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1957; 136• da Independência c
69• da República. - Juscelino Kubltschek - Clóvis Salgado Parslfal Barroso- Mauricio de Medeiros.
(À Comissão de Saúde).

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 23, de 1976
(n• 1.437-C/73, na Casa de origem)
Transfere para as sepnda..felras os feriados que ocor·
rerem em melo de semana, e di outras pro•ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ficam transferidos para as segundas-feiras os feriados
que cafrcm cm meio de semana, 'com exceção dos dias I• de janeiro
(Ano Novo), 7 de setembro (Independência) e 25 de dezembro
(Natal).
Parágrafo único. No caso de mais de um feriado, os mesmos
serão comemorados a partir da segunda-feira da mesma semana.
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor. na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições cm contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
OFICIO DO PRIMEIRO..SECRETÃRIO
Da Cimara dos Deputados
N• 83/76, de 09 de abril de 1976, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado ni 69, de 1976 (n• 1.974/76, na Câmara dos
Deputados), que "reajusta os vencimentos dos servidores do Senado
Federal c dá outra~ providências".
(Projeto enviado à sanção cm 09 de abril de 1976.)

PARECERES
PARECER N• 179, de 1976
Da Co.mlssio de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 113, de 1975 (n• 948B, de 1971, na origem) que "dá a trecho da BR-319 do Plano
Nacional de Viaçio, a denomlnaçio de "Rodo•la Ãl•aro
Maia".
Relator: Senador Roberto Saturnlno
O presente projeto dá à Rodovia BR-319 Manaus-HumaitáPorto Velho a designação de "Rodovia Álvaro Maia".
Na justificação, o Autor, após lembrar que o homenageado fale·
ccu em 1969, diz:
"A presente propositura detém significação múltipla:
além da homenagem a Álvaro Maia, colocando seu nome cm
rodovia que cruzará a cidade de Humaitá, sua terra natal,
simbolizará gratidão ao homem público que soube dedicar a
atuação executiva c legislativa ao serviço de seu povo c do sua
terra, traduzindo, igualmente, a vontade de perpetuar a lem·
brança de sua vida c de sua obra no espirita da' mocidade de
meu Estado."
Sobre o assunto, convém lembrar que, cm 1947, foi sistematiza.
da a nomenclatura de prefixo c número para designar as estradas do
sistema nacional de transporte, sendo que as estações terminais,
obras de arte ou trechos de vias tí:m a denominação das localidades
cm que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante o cstabc·
lccido no Plano Nacional de Viaçilo (Lei n• 5.917, de 1973).
Sem embargo, entretanto, recentemente esta Comissão aprovou
(Parecer n• 308, de 1975) a designação supletiva de uma rodovia do
aludido. Plano, permitindo homenagem póstuma a brasileiro que te·
nha prestado relevante serviço a determinado sctor de viação, como
é o caso do ex-Senador Álvaro Maia.
Ante o exposto c ni!o havendo aspecto ou fator tecnológico que
impeça a designação supletiva de nomepclaturu rodoviária estabelecida no Plano Nacional de Viitçilo, opinamos pela aprovaçilo do prc·
sente projeto.
Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976.- Alexandre Costa,
Presidente- Roberto Saturnlno, Relator..:.. .E•e!islo VIeira - Paulo
Guerra.

-281PARECERES N•s 180 e 181, de 1976
Sobre a emenda de plenário orereclda ao Projeto de Lei da
Câmara. n• 15: de 1975 (n• 1.7011-8/73, na Casa de origem),
que supr~me o Item XII do artigo 5• do Decreto-lei n•l37, delS
de reverelro de 1967, que modifica o CódiKo Nacional de
Trânsito, e dá outras providências,
PARECER N• 180, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça.

Na justificação, o Autor diz que a emenda visa a exigir que o
certificado de instrutor de auto-escola somente possa ser dado a pessoas que apresentem, não apenas maior experiência, mas, também,
maturidade suficiente para tal desempenho.
Não ohstunte ser louvável a intenção do ilustre Autor, sabe-s:
que a tendência é a de redução do limite de idade para concessão da
carteira de habilitação, haja vista recentes projetas diminuindo, de
18 para 16 anos, a exigência para obtenção, a titulo precário, da
carteira de habilitação nn categoria de amador.
Em outras palavras, as autoridades de trânsito entendem que a
perícia e a prudência na condução de veiculas são alcançadas em idade menor e é preferível conceder habilitação a um adolescente e indi·
vidualizar uma infração, do que culpar os pais, evitando-se assim,
mal maior.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto e
pela rejeição da emenda n• I, de Plen(lrio.
Sala das Comissões, em 8 de abril de 1976, - Roberto Satur·
nino, Presidente em exerclcio- Alexandre Costa, Relator- Evelá·
siu Vieira- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante.

Relator: Senador Henrique de La Rocque
O Projeto sob exame, surgido originariamente como resultado
dos laboriosos estudos da Comissão Especial de Segurança de Vcí·
cuJos Automotores e de Tráfego, da Câmara dos Deputados, já foi
exaustivamente examinado pelos Órgãos Técnicos de ambas as
Casas do Congresso Nacional.
Na Câmara, prevaleceu o substitutivo da Comissão de Cons·
tituição c Justiça e aqui, nesta Comissão do Senado, impusemos a
proposição apenas a correção da ementa, em decisão apoiada pela
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas.
O Projeto volta agora à nossa apreciação, em face da Emenda n•
PARECER N•18l, DE 1976
I, formulada cm Plenário pelo ilustre Senador Ruy Santos.
Da Comlssio de Transportes, Co~unleações e Obras Públicas
Pretende-se, com a Emenda, nova redução para os itens I c II do
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1975 (n• 63.
parágrafo 2• do artigo I• do Projeto, a fim de qaé, entre as exigências
8, de 1975, na ori&em), que "altera o Plano Nacional de
criadas para o candidato a instrutor de auto-escola, haja a obrigato·
Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de
riedade da idade superior a 25 (vinte e cinco) anos e da experiência de
1973, Incluindo a liKaçio rerroviárla entre Mossoró e Forcondutor profissional há mais de 5 (cinco) anos.
taleza".
·
A proposição da Câmara fixa a exigência de 21 (vinte e um)
Relator: Senador Alexandre Costa
anos de idade e experiência de 2 anos na categoria profissional de
condutor.
O presente projeto inclui a ligação ferroviâria Mossoró (EFA Emenda n• I de Plenário, pois. altera os limites de idade es· 410) - Fortaleza (EF-415) no Plano Nacional de Viação (Lei
tabelecidos nos citados itens I e II do parágrafo 2•.
n•5.917,dcl973).
Tal pretensão não fere a Constituição nem a· nossa sistemática
2. Justificando a proposição, o Autor diz:
jurídica, Em se tratando de profissão relativamente moderna, o tra·
"Trata-se de uma via da maior importância para a ecobulho de instrutor de auto-escola somente nos últimos anós vem exi·
nomia dos Estados do Rio Grande do Norte, do Ceará, do
gindo, pelos problemas mundiais decorrentes da industrialização e
Piaui e do Maranhão, ligando os portos salinciros de Macau
dos' dramas do trânsito, características de têcnica c de emocionalida·
c
Areia Branca aos portos de Fortaleza, Luis Correia c Itaqui.
de ati: então subestimadas. Dai porque a alteração do limite etário,
A linha fi:rrea pretendida pela proposição entre
de 21 parn 25 anos, pode a principio surpreender a quantos se habi·
Mossoró e Fortaleza, ligando a EF-410 à EF-415, comple.
tuaiam a visualizar na faixa dos 21 arios o ímpeto propulsor da vida
tn o anel ferroviário pelo litoral que vai até o Porto de Itaqui
civil.
em São Luiz do Maranhão.
A nosso ver, a idade mínima a fixar-se para um instrutor de
A região saiineira Macau-Mossoró-Areia Branca ê tamauto-escola, ou de outra qualquer atividade que exija presunção de
bém a maior reserva de calcârio existente no País, Acaba de
maturidade, nada tem a ver com a tradiçilo brasileira dos 21 anos. Esser aprovado pelo Governo Federal a implantação de um
ta mesma tradição, se permite, por exemplo, a um 'cidadão maior de
projeto de burrilha em Macau para produzir 400,000 tonela21 anos puia assumir uma cadeira de Deputado, a seu turno con·
das ao ano, com o aproveitamento de calcário c de sal existensagra o mínimo de 35 para os Senhores Senadores...
tes no local,
Em conseqUência, tal fixação de ·idade miníma, buscada pela
Encontram-se em final de elaboração dois projetas de
Emenda n• I, não ofende a juridicidade que, a par da preceituação
cimentos
a serem implantados nas regiões de Areia Branca e
constitucional, fomos incumbidos de preservar nesta Comissão,
Mossoró, cuja capacidade de produção anual atingírã
lsto posto, opinamos pela aprovação da Emenda sob o ângulo
1.000.000 de toneladas de cimento e clinker, destinados aos
que nos cube apreciar,
mercados internos e •~ternos.
Sala das Comissões, em 24 de março de 1976. - Aceloly Filho,
Considerando que o Pólo Siderúrgico do Maranhão
Presidente - Henrique de La Roeque, Relator- Orlando Zaneaner
consumirá
grande quantidade de calcário, e sendn u região de
- Eurleo Rezende - Helvidlo Nunes - Dlrceu Cardoso - Nelson
Macau-Areia Brancu-Mossoró a única com a possibilidade
Carneiro, com restrições.
de ntender a essns necessidades, torna-se mais evidente a
PARECER N•181, del976
construçi\o des~n ferrovia,"
Da Comlssilo de Transportes Comunlcações e Obras Públicas
3. Do ponto de vista da politica nacional de transportes,
Relator: Senador Alexandre Costa.
convém lembrar que "a medida consubstanciada no projeto não
Após recebimento da emenda n• I de Plenário, retorna a esta propicinrá aumento de despesa pública, uma vez que a simples
Comissilo o presonte projeto, que regula a obtenção' de certificado de inclusão de estação terminal ou estrada no Plano Nacional de Viaçilo
não obriga a sua construção imediata, E isso porquanto a implan·
diretor e de instrutor de auto-escolas.
A emenda amplia, de vinte e um (21) pura vinte e cinco (25) tução de obra viúria depende de prévio estudo de viabilidade cfetuaunos, u idade miníma necessúriu paru que o candidato seja instrutor; do pelo Poder Executivo. Além disso, sabe-se que somente após(\) a
e. de dois (2) puru cinco (5), o prazo mini mo de sua carteira profls· transformuçilo do presente projeto em lei c (2) du aprovação de orçumento pluriunuul que inclua n obra na ·programação, é passivei
S!onul. .
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-282qualquer referência a novos encargos do crârio". (Parecer C.T. ao
P.L.C. n• 100, de 1975.)
4. Convém, ainda, aduzir que a ligação fcrroviâria que se pretende incluir no Planq apresentará uma intensidade de trdrcgo de
insumos pesados superior ao limite mlnimo estabelecido pela Empresa Brasileira de Plancjamcnto de Transporte - GElPOT, .para
implantação de fcrrocarris.
·
5. Nilo obstante esses aspectos, cumpre assinalar que a Nação
está empenhada cm cfetuar cortes na importação de comb~stlvcis c
que uma das soluções para reduzir essas pressões no balanço de
pagamentos é ampliar a, contribuição do transporte ferroviário, ·com
tração clétrica, no carreamento geral.
·
·
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Saln das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Roberto' Saturnino, Presidente cm' exercício - Alexandre Costa, Relator - Evelásio Vieira - Paulo Guena - Lulz Cavalcante.
PARECER N•183, DE 1976
Da Comlssilo de Transportes, Comunicações e Qbru Públicas
Sobre Projeto de UI da Câmara n• 58, de 1975 (n• 1.18lCf73-CD), que "Inclui representante da AÍsoclaçio Nacional
de Fabricantes de Veículos Automotores- ANFAVEA - no
Conselho Nacional de Trânsito";
Relator: Senador Evandro Carreira
O presente Projeto, de iniciativa do ilustre Deputado Adalberto
Camargo, inclui representante da Associação Nacional de liabricantcs de Veículos Automotorcs- ANFAVEA- no Conselho Nacional de Trânsito.
2. A justificação, o Autor salienta:

mente ligadas ao trânsito c por puas associações que visam u incentivar. o automobilismo c o turismo quais sejam, a Confedcracilo
Brasileira de Automobilismo c o Touring Club do Brasil.
Nilo ·há, por c,onscguinte, representação dos fabricantes, dos
consumidores, sequer do Ministério da Indústria c do Comércio. il
autoridade competente para examinar c opinar sobre as garantias. as
inovações tecnológicas .efetuadas no veiculo automotor e, também,
sobre os problemas ad.vindos do controle dos mercados de veículos
automotorcs e de autopcças.
Nilo se trata, contud?, de uma falha da lcgislaçilo especifica,
Com efeito,· no capitulo VI do aludido Código, ficou estabelecido
que: (1) o regulamento classificarâ os veículos quanto à sua traçilo,
espécie e categoria (art. 35) c (2) que a autoridade competente
cstabclcccrã os limites além dos quais é vedado o trãfego de qualquer
viatura (art. 36),
Por sua vez, o regulamento (art. 79) estabelece que o Ministério
da Indústria c do Comércio é a autoridade para delimitar as
condiçõcs'técnicas dos vclculos, verbls:
"Ar!. 79 Nenhum veiculo, ou ~ombinação de veiculo de
carga, podcrâ transitar com peso bruto total superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade mâxima de
tração da unidade tratora.
§ I• Os limites referidos neste artigo, serão os aprovados
pelo Ministério da Indústria e do Comércio c constarão do
certificado de Registro de Veículo.
§ 2• ,O Ministério da Indústria c do Comércio fixarã os
limites de peso bruto total c a capacidade de traçào .dos
velculos de fabriéaçilo estrangeira, obedecido o disposto
neste Regulamento."

4, Por conseguinte, o legislador entendeu que o Ministério da
"O Código Nacional de Trânsito dâ ao Conselho Nacional de Trânsito diversas atribuições, dentre as quais salienta· Indústria e do Comércio, e não o Conselho Nacional de Trânsito,
mos as de sugerir modificações à legislaçilo sobre trânsito, as (órgão do Ministério da Justiça), deveria ser o foro para dirimir
de ·elaborar normas-padrão c zelar por sua execução, c, confrontações .técnicas e económicas, entre os consumidores' c os
ainda, as de propor medidas administrativas, técnicas c centros paralelos de poder representados pelas indústrias de veículos
legislativas que se relacionem com a exploração dos serviços automotorcs.
Sem embargo, entretanto, de 1967 a esta data, novos fatos surgide transportes terrestres, ~eleção de condutores de vclculos c
ram,
sobretudo o crescimento do índice d~ acidentes automobilfsti·
segura\Iça do trânsito em geral. ~ o que cstã escrito no art. 5•
cos por falhas técnicas.
do Código, incisos I, Ve VIII.
Uma das providencias para reduzir tal lndicc de sinistros é a
Para cumprir tão altas funções, a lei deu, ao Conselho
consub~tânciada
no presente projeto, motivo por qu,e opinamos pela
uma composição na qual se vêem o Diretor-Gcral do
Departamento Nacional de Trânsito,. representantes do sua aprovação ..
Sala das Comissões, em 8 de abril de 1976 - Alexandre Costa,
DNER, do Estado Maior do Exército,· do Departamento
Presidente
- Evandro Carrel~, Relator...:. Evelislo VIeira - Paulo
Federal de Segurança Pública, do MinistÚio da Educação,
Guerra
Roberto
Satumlno.
do Ministério dRs Relações Exteriores, 8a Confederação
Brasileira de Automobilismo, da Confederação Nacional de
PARECER Nj 184, DE 1976
Transportes Teir.estres, do Touring Club do Brasil c dos ór·
Da Comlssilo de Constltulçio e Justiça
gãos mãximos' dos Transportes Rodoviários de Carga e de
Passageiros:
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 278, de 1975, que
Como se vê, a relação dos componentes do Conselho, to·
"dá ao Parque Recreativo de Brasnla a denominaçilo de
da ela do mais alto gabarito c composta de figuras
"Parque Ro&érlo Plthon Serejo Farias".
exponenciais, seja de órgãos governamentais, seja de entidaRelator: Senador Leite Chaves
des públicas, "nilo contém nenhum representante de qual·
quer instituição diretamcntc ligada ao veiculo".
Subscrito pelo eminente Senador Otair Bcckcr, o projeto
Trata-se, a nosso ver, de omissão que deve ser comg1da, submetido. à consideração desta Comissão visa a homenagear
eis que um representante de uma entidade ligada dirctamcntc postumamente o jovem Rogério Pithon Scrcjo Farias, filho do
ao veiculo teria condições de "fornecer ao Conselho Nacio· vernador do Distrito Federal, cngenhciro Elmo Scrcjo Farias, dando
1
nal do Trânsito dados têcnicos" da maior importância, a fim ao "Parque Recreativo de BraSrlia"
a denominação dé: "Parque
de que o Colegiudo pudesse tomar as suas decisões." (os
Rogério Pithon Scrcjo Farias".
grifos silo nossos),
Todos nós, moradores da Capital Federal, acompanhamos sen3. Do ponto de vista da politica nacional de trânsito,. convém sibilizados o drama que se abuteu·uno passado sobre a famfliu do
uter.tur pura o fato de que o Código Nacional de Trfinsito (Lei dinümico Governador do Distrito Federal, com o trágico desapareci·
n• 5.108, de 1966,,ulterudo pelo Decrcto·lei n• 237, de 1967) foi mente dcscu filho Rogério.
Na justificação do projeto, seu autor salienta o devotamento do
regulumentudo pelo Decreto n• 62.127, dei968:Por intermédio desses instrumentos, verifica-se que o Conselho Nacional de Trfinsito é engenheiro Elmo Farias à obra administrativa de consolidar dcfi·
constituído por representantes de entidades governamentais dlrcta· nitivumcntc uma cidade plantada em pleno Planalto Central e cuja
'
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-283evolução é atentamente acompanhada p,cla opinião pública· nacional
e internacional. Aduz. nindB, que o infausto :icontccimcnio, longe de
desfalecer-lhe as forças, fez rcdobrâ·las, na consecuÇão de suas metas
administrativas.
Achamos, todavia, nilo obstante a nobreza de sentimentos que
moti'vou o ilustre autor do projcto 1 que o ·mesmo não se coaduna
.com o temperamento marcado pela austeridade'. c sobriedade, traços fundamenials da personalidade do engenheiro Elmo Sercjo
Farias. Acreditamos, mesmo, que o Governador do Distrito Federal
·não haveria de sentir-se bem com a homenagem, estando ele à frente
da administração.
Nesta conformidade, enfatizando a ''histórica vocação de
Brasllia, cujos log(adouros públicos silo denominados por siglas
ti:cnicas·, fiel ao seu Plano-Piloto, não encontramos nenhum óbice de
- nat~rcza constitucional, não recomendando, entretanto, a sua apro·
vação, por rcputâ·lo injurídica.
Sala das Comissões, cm 8 de abriL de 1976. - Gustavo
Capanema, Presidente em cxcrclcio - Leite Chaves, Relator Nelson Carneiro - Renato Franco - Henrique de La Rócque,
vencido- Dirceu Cardoso- Helvldloa Nunes, vencido.
PARECERES N•s185 E 186, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 47/75, que acrescenta § 5• ao artigo 37 da Lei n• S.108, de :Udc setembro de
1966...: Códl&o Nacional de Trânsito.
PARECER N• 185, DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio éJustiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
De iniciativa do ilustic Senador José Esteves, o presente projeto
manda acrescentar ao art. 37 da Lei n• 5.108, de :1:1 de setembro de
1966, um parâgrafo: que será o 5•, objctivando incluir no elenco dos
equipamentos obrigatórios dos veiculas automotorcs, para os
caminhões, reboques e semi:rcboqucs, dispositivo de sinalização
IU!pinosa ou rcnctora de emergência, na parte traseira dos mesmos,
independente de seu circuito clétrico. Determina, ainda, o projeto,
que o Poder Executivo rcgulamcntarã a lei, decorrente da aprovação
do proje\o,.no prazo de 60 dias.
O eminent~ autor da proposição justifica-a, salicntand,o que,
nos últimos tempos, o Brasil vem se constituindo no vanguardeiro
das estatísticas de acidentes de trânsito cm todÓ o mundo, c que ~
também sabido que os veículos pesados silo responsáveis por um per·
centual altíssimo· de desastres, muitos dos quais resultantes de
inobservância ~a lei, no que tange ao uso de dispositivos de se·
gurança,
·
·
A falta de iluminação na parte traseira fios caminhões é, por
exemplo, fato'r responsável por numerosas colisões, de que, não raro,
resultam casos fatais- assevera o ilustre autor do projeto.
A situa~ão jurídica que relaciona li matéria sob exame pode ser
assim explicada: a Lei n• 5.108, de 1966, cm seu artigo 37, § 2•, rei~·
· cionava, espcciosamcnte, os equipamentos obrigatórios dos vcícul~s
automotores, além de outros que assim fossem considerados pelo
Conselho Nacional de Trânsito. O Decreto-lei n• 237, de 29 de fcvc·
[•iro de 1967, porém, alterou o referido art;. 37 da Lei n• 5.108, de
1966, eliminando a discriminação constante do art. 37, § 2•, da
citndu lei, e resumindo o preceito a umo. norma autorizativa f,lO
Conselho Nacional de Trânsito, para este determinar os equipa·
' mentos obrigatórios dos veículos. Assim, o referido dispositivo legal,
por força de alteração imposta pelo Decreto-lei ·n• 237, de 1967,
passou a ter somente dois parágrafos, sendo, o segundo, o que
acabamos de comentar.
O projeto sob exame, assim, incide cm equivoco ao mandar
editar um parâgrufo 5• ao art. 37 da Lei n• 5.108, de 1966, dcsconhc·
ccndo a modificação estabelecida nesse preceito. pelo Dccrcto-lci n•
237, de 1967,
Desta sorte, no que tange aos aspectos dados ao exame desta
Comissão, cubc·nos apenas formular a correção que a t~cnica lcgis·

lativa impõc,jâ que a proposição se apresenta cm boa ordem jurldica
c constitucional.
Opinamos, ,assim, pela normal tramitação do projeto, nos
termos da seguinte
EMENDA N• I- CCJ
(SUBSTITUTIVO)
Dê-se ao Projeto a seguinte rcdaçi\o
PROJETO DE LEI DO SENI\DO N• 47, DE 1975
Acrescenta § 3• ao art. 37 da Lei no; 5.108, de ll de
setembro de 1966, alterado pelo Decreto-lei n• l37 ,.de 19 de fevereiro de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Arf.. I• O art. ·37 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966. ai·
terado p-elo Decreto-lei n• 237,'dc 29dc fevereiro de 1967, passa a vi;
geriu com o acréscimo do seguinte parágrafo 3•:
"§ 3• Os éaminhõcs, reboques c scmi-rcboqucs tctão, na parte
traseira, disposiÚvn de sinalização luminosa ·ou' rcflctora de cmcr~
gência, independente do circuito clétrico do veículo."
Art. 2• O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacio.nal de
Trânsito, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta} dias con·
lados de sua publicação.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art.-4• Revogam-se as disposições cm contrário.
Sala das Comissões, cm 5 de novembro de 1975. - Accloly
Filho, Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - HeMdlo Nunes ltalívlo Coelho- Leite Chavei- Nelson Carneiro- José Sarney.
PARECER N•186, DE 1976
Da Comissão ae Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Paulo Guerra
O presente projeto inclui nos equipamentos obrigatórios dos v~l·
culos automotorcs (caminhões, reboques c scmi-reboqucs), na parte
traseira, "dispositivo de sinalização luminosa ou rcnctora de emcr·
gência, que funcionará independentemente do circuito elétric6 do

veiculo".
2. Na justificação, o ilustre Autor diz:

"!: também sabido que, cm nossas rodovias, os
principais responsáveis pelos acidentes silo os caminhões,
yelculos pesados que ·nem sempre trafegam com os
indispensáveis dispositivos de scgurançà.
Urge, portanto, dotar esses veiculas de todos os equipa·
~entes que tornem sua indispcnsáyel presença nas estradas
m,ais segura, como a colocação, na pa~te traseira de caminhões, reboques c scmi-rcboques, de dispositivos de sina·
lizaçi\o luminosa ou rcfeltora de emergência, que funcionem
independentemente do circuito cli:trico do veiculo.
Em verdade, silo cxt~cmamentc freqUentes, cm nossas CS•
Iradas, os acidentes provocados por falta de iluminação na
parte 1ra~eira de caminhões, o gue tem provocado colisões
com conseqUências fatais para os ocupantés dos outrol
velculos ..
Assim, a exemplo do que já vem vendo adotado em
outros palscs, temos convicçilo de que, com a instalação
obrigatória desse equipamento de sinalização, os acidentes
ródoviário!, particularmente> verificados durante a noite,
sofrerão scnslvcl diminuição.
~ de se ressaltar, ainda, que, embora a medida ora prc·
conizada .(l_aurc no elenco de utribuiçõçs do Conselho Na·
cional de Trânsito, nilo há qualquer impedimento de ordem
constitucional que impeç~ o Congresso NaciC'nal de legislar' a
respeito, eis que a competência, ln casu, é concorrente,
particularmente cm face da inércia do CONTRA N."
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posiçuo sob os aspectos da constitucionalidade e juridicidude, opi·
nou pela aprovação do projeto, consoante a técnica legislutivn.
4. Sem embargo, cnirctanto, do ponto de vista da politica de
trânsito, cumpre lembrar que o artigo 92, letra j, do Decreto
n• 62.127, de 1968, que aprova o Regulamento do Código Nacional
de Trtinsito, estabelece:
"Seção 11
Dos equipamentos
.
Art. 92 Siio equipamentos obrigatórios:
I- Dos veículos automotores c ônibus elétricos

" ... a aposcntudorin por tempo de serviço com 100% do sulário·
de-beneficio é concedida nos homens após 35 anos de utividade e, às
mulheres, após 30 anos.''
Dessa forma as mulheres só adquirem direito ao abono de
permanência cm serviço no valor de 25% do snlúrio·de·bene11cio S
anos depois de cumprirem o tempo necessário para se aposentarem,
enquanto que os homens adquirem-no no mesmo ano em que teriam
direito de se aposentarem nas mesmas condições.
Por outro Indo, 5 anos untes desse prazo, os segurados do sexo
masculino pnssum a fazer jus ao abono no valor de 20%, ao passo
que os segurados do sexo feminino -só têm direito ao mesmo bencfí·
cio quando completado o tempo para aposentadoria .
A construção interpretativa é, aparentemente, correta. Mas na
j - dispositivo de sinalização luminosa ou renetora de.,
essi:ncin,
há de verificar-se que a alegada discriminação é apenas
emergência, independentemente do circuito elétrico."
teórica, pois, de fato e de direito, à mulher é concedido, no capitulo
S. Por conseguinte, o projeto ora em exame pretende incluir no da aposentadoria, o privilégio da redução de 5 anos em relação aos
Código de Trânsito (Lei n• 5.108, de 1966) o que já é exigido no De· homens.
creto n• 62.127, de 1968, porquanto o Decreto-lei n• 237, de 1967,
Dessa forma, o beneficio pretendido no projeto significaria uma
que alterou o Código, apenas estabeleceu uma norma geral sobre a superposição de favores, uma espécie de "juros sobre juros", sem
matéria, qual seja, "os equipamentos obrigatórios dos veículos serão razão social que o lastreasse.
determinados pelo Conselho Nacional de Trânsito".(§ 2• do art. 37,
Ademais. a referência à origem dos recursos para suporte dos
encargos decorrentes do projeto não satisfaz ao requisito do
nova redução dada pelo aludido decreto-lei.)
Ante o exposto, opinamos pda rejeição do presente projeto e da art. 165, parágrafo único, dn Constituição que estabelece .a indi·
Emenda n• I- CCJ (Substitutivo).
cacão precisa da "correspondente fonte de custeio total".
Sala das Comissões, em 8 de abril de 1976. - Alexandre Costa,
Diante do exposto, somos pela rejeição do projeto, por não
Presidente, Paulo Guerra, Relator - Evelúlo VIeira - Roberto satisfazer às condições de constitucionalidade.
Saturnlno - Lulz Cavalcante.
Sala das Comissões, em 8 de abril de 1976. - Gustavo
Capanema,
Presidente, cm exercício - Henrique de La Rocque,
PARECER N• 187, DE 1976
Relator - Nelson Carneiro - Lelle Chaves - Renato Franco Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Helvídlo Nunes- Dirceu Cardoso.
• • • • • • • • • ' ' • • • • ' • • • • • • • ' o • • • • • • ' • • o • • ' ' • • • • • • • • • o ' •••

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1976, que
"dispõe sobre ai concessão do abono de permanência em ser·
viço às mulheres seguradas do INPS a partir de 15 anos de ati·
vidade, dando nova redação ao § 4• do art. 10 da Lei n• 5.890,
de8dejunhode 1973".
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O projeto em estudo, de autoria do Ilustre Senador Franco
Montoro, visa a alterar o § 4• do art. lO da Lei n• 5.890/73, que
trata, especificamente, da concessão do abono de permanência em
serviço aos segurados do INPS que ultrapassem, no exercício de suas
ati vidades, o período do direito ao gozo da aposentadoria, objetivando reduzir o prazo do beneficio em favor das mulheres, que assim
pussuriam a adquiri-lo a partir de 2S'anos de trabalho.
Estabelece o dispositivo, modificando:
"§ 4• - Todo segurado que, com direito ao gozo da
uposcntadoria de que trata este artigo, optar pelo prosseguimento no emprego ou na utividade fará jus a um abono men·
sal, que não se incorporará à aposentadoria ou pensão, cal·
cu lado da seguinte forma:
l - 25% do salário-de-beneficio, para o segurado que
contar trinta c. cinco ou mais anos de serviço;
11 - 20% do salúrio·de-benel1cio, para o segurado que
tiver entre trinta e trinta e cinco anos de atividude."
O projeto inova os itens, determinando:
I - 25% do sulúrio·de·bene11cio, para o segurado do
sexo masculino que contar 35 unos de ntividude e para o segurado do sexo feminino que contar 30 unos de utividade;
11 - 20% do snlário-de·beneflcio, puru o segurado do
sexo masculino que contar 30 anos de utividude e para o se·
gurado do sexo feminino que contar 25 anos de utividnde.
O Autor, justincundo u proposição, assinala ser seu objetivo
corrigir "uma discriminação da legislação previdenciúria contra u
mulher", conforme expõe:

PARECER N• 188, DE 1976
Da Comissão de Conslltulçio e JustiÇa
Sobre os Projetas de Lei do Senado n•s 101, de 1971, que
"repla a prestação do trabalho de natureza doméstica" e 111,
de 1973, que dispõe oobre a profissão de empreaado doméstico,
e dá outras providências.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A matéria que se submete ao exame desta Comissão compõe-se
de dois Projetes de Lei do Senado - o de n• lO I, de 1971, e o de
n• 112, de 1973, os quais passaram a ter tramitação conjunta, por
disporem de matérias equivalentes, a partir do requerimento n• 219,
de 1973.
No apensamento dos referidos Projetes, deu-se por principal o
de n• 101, mas tanto este como o de n• 112, que lhe acompanhava a
sorte, foram arquivados no fim da última legislatura por imposição
regimental.
Agora, pelo Requerimimto.n• 61, de 12 de março do corrente
uno, foi pedido e obtido o desarquivumento do referido Projeto
'n• 112. cujo rcssuscitamento provocou igualmente o do Projeto 101,
restabelecendo-se neste a posição principal.
A rigor, pois, devia reconquistar tramitação somente o Projeto
requerido, desentrunhando·se·lhe o npenso cujo retorno à pauta dos
trabalhos parlamentares não interessou no seu autor.
No encaminhamento do nosso Relatório, vai-se constatar que,
entre u apresentação de um e outro Projetes, surgiu Lei que atendeu
ao primeiro e no que o segundo pretende derrogar.
Entretanto, em homenagem ao seu eminente autor, Senador
José Lindoso, unulisuremos, inclusive, o Projeto de Lei do Senado
n•IOI del971.
A idéia contidu no Projeto 10 I foi a da elaboração de um
verdudciro Estatuto do Trabulho pura o empregado doméstico,
iniciando-se pelas definições jur!dicus e urrolamcnto dos direitos c
deveres vinculados às partes interessadas. Oetulhuram-se faixas etú·
rins, jornadas de trabalho, repouso semanal remunerado, rcduçno
sulurial puru o horário reduzido de trubnlho, processos de uvuliaçilo
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ção do menor, rescisão contractual, prazo de aviso-prévio, descanso
noturno c intervalos para descanso, férias remuneradas, grntifi·
càcão anual, direito e deveres junto à Previdência Social, forma de
prescrição, competência da Justiça do Trabalho, etc:
A proposição, ao qui: nos parece, foi atendida nos seus objetlvos
principais pela Lei n• 5.8~9, de li de dezembro de 1972, ','que dispõe
sobre a profissão de empregado doméstico, e dâ outras
providênciasn.
Nu justifica~ão do seu Projeto, ressalta o autor:
"Atê hoje, não conseguiram os empregados domésticos
o esperado i:xito ria campanh:Í pela obtenção do amparo
trabalhista e previdenciário. Inteiramente marginalizados, o
máximo que conseguiram foi uma filiação facultativa à
Previdência Social, sem maiores atrativos e de difícil concrcti·
zação.
O projeto ora submetido à consideração de nossos ilus·
tres pares visa a institucionalizar a profissão de empregado
doméstico, através da outorga de um status trabalhista e
providenciário à referida categoria de trabalhadores."

de todos perante a lei c, ao empregado, a definição de que "nlJo havcrâ distinções relativas à cspé:cié de emprego e à condição de tra·
balhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual" (parâ·
grafo único do art. 3• da CLT).
Antes, porém, devemos permitir que a Lei n• 5.859, em vigência
hâ cerca de dois anos e meio, atinja a plenitude da sua execução, ofe.
recendo-nos então a experiência previamente ncccssâria às graduais
alterações que a própria evolução social vai impondo ao nosso
arcabouço jurídico.
Em face do exposto, opinamos pela rejeição de ambos os Projetas sob nosso exame: quanto ao de n• 101, de 1971, por sua prejudicialidadc: quanto ao de n• I 12, de 1973, por injurfdico.
Sala das Comissões, cm 08 de abril de 1976, - Gustavo Capanema, Presidente em cxcrcfcio - Dirceu Cardoso, Relator- Leite
Chaves - Renato Franco - Hehfdlo Nunes - Henrique de La
Rocque- Nelson Carneiro,

O Projeto Jose Lindoso, em termos de técnica legislativa, i:
consideravelmente mais aprimorado que a citada Lei n• 5.859. Tudo
indica que o Governo Federal, de cuja iniciativa nasceu a Lei, inspi·
rou-se largamente no Projeto do seu eminente Vice·Lider no Senado,
para a elaboração do seu trabalho,
Contudo, verifica-se que a Lei vigente, somada à sua regulamentação- Decreto n• 71.885;de 9 de marco de 1973- responde às
aspirações essenciais do Projeto:

Sobre o Oficio n• "S"- 37/75, do Sr. Governador doEs.tado de M!nas Gerais, sollcitando ~utorlzaçio do Senado Federai para alienar i empresa lnterflora - Florestamtnto a ReOorestamento Ltda., área de sO.OOO ha (cinqUenta mil hecta·
res) de terras públlcas.
·

I • define as figuras do empregado e do empregador
domésticos;
2 • assegura aos integrantes da nova categoria profis·
sional fi:rias anuais remuneradas de vinte dias úteis (o Projeto
pleiteava quinze dias):
3 • estende aos empregados domi:sticos os benefícios c
serviços da Previdência Social;
4 • indica os documentos, entre os quais a Carteira de
Trabalho •:Previdência Social, exigidos do empregado no ato
da sua admissão:
5 • dá competência à Justiça do trabalho, c à Delegacia
Regional do Trabalho, para dirimir as divergências entre cm·
pregado e empregador na forma estabelecida pelo Decreto;
6 • roxa a contribuiciio, devida pelo empregado c pelo
empregador à Previdência Social, de 8% sobre o valor do salá·
rio minimo da região.
Em resumo, a Lei n• 5.859, de I I de dezembro de I972, com·
prometeu a tramitação do Projeto de Lei n• 101, de 1971.
II

O Projeto de lei do Senado n• I 12, de I973 - posterior à Lei n•
5.859 e ao Decreto que regulamentou -. agasalha objctivos mais
diversificados determinando que as disposições da Consolidação das
Leis do trabalho estendam-se, ln totum, às atividades profissionais
dos cmprcgndos domésticos. Derroga, pois, a legislação vigente, que
dispõe exutamcnte o contrário.
A proposição não fere a Constituici\o, a nosso ver, mas arremete
contra u nossu sistcmáticujurídica.
Pelo Projeto Vasconcelos Torres, os empregadores domésticos
teriam de manter à vista quadros de horários dos empregados, livros
'de registro etc., c de submeter-se às numerosas c intrincadas cxigên·
cias moldadas p•tra as categorias econàmicas que ultrapassam o
porte de um simples c eventual empregador doméstico.
~ provítvele desejável que um dia cheguemos lú, isto é, que as re·
lações jurídicas entre empregado c empregador sejam reguladas uni·
forme c harmonicamente: que se di: afinal cumprimento ào espírito
da Constituiçilo c da própria CLT- us quais ltSsegurum a igualdade

PARECERES N•s 189, 190 e191, d&l976
PARECER N•189, de1976
Da Comlosio de Leglslaçio Social

Relator: Senador Accioly Filho.
O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos d6 artigo 171, parágrafo único da Constituição, ao Senado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas
com 50 mil hectares, localizadas no Município de Rio Pardo de Minas, â lnterflora - Fforestamento c Reflorestamento Ltda., sociedade comercial brasileira com sede em São Paulo.
2 - A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vé na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa autorização legislativa consta a área a ser alienada e o respectivo preço,
que será de Cr$ 30,00 o hectare.
3 - O Oficio do Governador do Estado informa tratar-se de
área de terras desocupadas. e inexploradas, que não se prestam às ati·
vidades da agricultura c da pecuária.
A adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as terras constituem grandes chapadas ociosas e vazias.
O empreendimento, segundo o Oficio do Governador do Estado, representará reforço substancial para. a politica dcsenvolvimentista de Minas Gerais e possibilitará, ainda, a criação de fonte de
novos empregos diretos e indlretos, com inúmeros benefícios sociais
c econàmicos para a região e para o equilíbrio ecológico.
4 • O processo está instruido com os documentos e informações
exigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
5 - O meu parecer é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 37, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras pú·
bllcas que especJOca.
O Congresso Nacional Decreta
Art. 1•. Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a alienar, à
empresa lnterflora - Florcstamento c Reflorestamento ltda .. ,uma
área de terras públicas situada no Município de Rio Pardo de Minas,
com 50 mil hectares.
Art. 2•. A presente Resolução entrará cm vigor na data da sua
publicação.
Sula das Comissões, em 20 de novembro de 1975.- Nelson Car·
nclro, Presidente - Accloly Filho, Relator - Mendes •Canale Jarbas Passarinho- Domfclo Gondln, vencido.
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Sobre o Projeto de Resoluçilo no 37, de 1976, da Comlssilo de Leglslaçio Social que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a alienar à empresa Interflora - Florestamento
e Reflorestamento Ltda, área de 50.000 ha (cinqUenta mil
hectares) de terras públicas.
PARECER No 190, DE 1976
Do Comissão de Constltulçio e Justiça.
Relotor: Senador Gustovo Copancma
Pelo Oficio no 1377. de 1975, o Senhor Governador do Estudo
de Minas Gerais solicitou ao Senado Federal, a necessária autoriza·
çüo, nos termos do parágrafo único do art. 171, da Constituição;
para alienar Íerras devolutas daquele Estado, à empresa 'JntetiloraFiorestamento e Reflorestamento Ltda, com sede em São l'auioSP, área de 50.000 ha (cinqUenta mil hectares) de terras públicas de·
volutas, situada no Municipio de Rio Pardo de Minas.
2. No exame preliminar do pedido, a Comissão de LegislaÇão
Social solicitou alguns elementos técnicos, no sentido de que o
processo ficasse devidamente instruido, conforme estabelece o art.
407, alínea a, b, de e do Regimento Interno.
3. Transcrevo o arl. 407, acima citado:
"Art. 407 O Senado se pronunciará sobre a alienação
ou concessão de terras públicas com ârea superior a 3,000
(três mil) hectares, salvo para execução de planos de refor·
ma agrária (Constituição art, 171, parágrafo único), median·
te pedido de autorização, formulado pelo Governador do
Estado ou Território respectivo, instruído com:
a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da
transaçilo, esclarecimentos sobre o destino que se lhes preten·
da dar e razões justificativas do ato:
b) nome e nacionalidade da pessoa fisica ou juridica
compradora, capacidade de exploração e idoneidade profis·
sional:
e) planta e descrição de outras terras que o adquirente
possua, com especificação da respectiva área de utilização:
d) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as
condições agrológicas, ecológicas e climáticas das áreas obje·
to de alienação ou concessão, bem como de sua posição em
face dos transportes aos centros consumidores:
e) esclarecimentos sobre n existência, na área cuja
alienação se pretenda:
I - de posseiros com mais de 10 (dez) anos
ininterruptas de ocupação:
2- de silvicolas,
§ Io Tratando-se de concessão ou alienação nas zonas a
que se refere o urt. 89 da Constituição, o pedido de autoriza·
çilo será encaminhado ao Senado com prévio assentimento
do Conselho de Segurança Nacional.
§ 2o ti licito a qualquer Senador da representução do
Estado, encaminhar, à Mesa, documentos destinados u
complementar a instrução ou o esclarecimento da mntéria."
4. Nu forma do urt. 408, combinado com o disposto no urt. 100,
no 21, umbos do Regimento Interno, iremos examinar a matéria
quanto uo mérito.
S. Instruindo o alicio do Chefe do Executivo de Minas,
encontra-se o unteprojcto u ser executado e diz respeito uo pcrlodo
de plnntio, valores dn implantuçuo e mnnutcnção e o destino que u
empresn pretende dnr às terras, sutisfuzendo, dessa forma, a ulincn a
do art. 407 do Regimento.
6. A segundn exigência foi atendidn, pois foram anexados os
alas constitutivos dns empresas ndquirente e execuwdoru, u cnpu·
cidade de explornçuo ntestndu pelos Institutos Estndunl de Florestas
c Brusilciro de Desenvolvimento Florestal, o perfil da empresu

renorestadora, o perlil do projeto e u idoneidade financeira firmada
por dois bancos comerciais.
7. Com relação à alfnea c, a direçilo da empresa nilo forneceu
relação de terras pura fins de renorestamento ou outra qualquer
atividade,
.
8. Quanto à analise dn região (alfnea d), sob os aspectos de
localização, altitude, topografia, clima e balanço hidrico, solos domi·
nantes e formações vegetais, conclui o parecer do órgão compe·
tente do Estado- Instituto Estadual de Florestas-, pelo perfeito
entrosamento entre a finalidade do projeto com as características
acima especificadas, tratando-se de uma região "com forte destina·
ção florestal, umn vez que a agricultura e a pecuária teriam sérias res·
trições na maior parte da área considerada".
9. Complementando o item d, há informações que o Distrito
·Florestal cstú servido pelas rodovias: MG-2, MG-121 e a BR-151:
hia também a ferrovia que liga Belo Horizonte a Pirapora e Montes
Claros.
10. O INCRA (Oficio Cr no 06/75) acaba de informar que não
existe na área do Município de Rio Pardo de Minas, Projetas de
Colonização e Reforma Agrária em fase de execuçiÍo efou Planejamento.
II, Por outro lado, o Senhor Governador afirma (Oiicio n• 127,
de 1974) da inexistência "de posseiros ou silvícolas na área cuja alie·
nação é pretendida, por se tratar de terras desocupadas e vazias cuja
vocação é o reflorestamento". Estes dois últimos itens, suprem o
disposto nu alínea c· I e c-2 do Regimento.
12. Por fim, o Legislativo Estadual com a Lei no 6.637, de 2 de
outubro de 1975, cumprindo o estabelecido nos artigos 30, item VIII
e 194, parágrafo único, ambos da Constituição Estadual, autorizou o
Poder Executivo a alienar a referida área de terras públicas.
13. Examinada a matéria sob todos os seus aspectos achamos
cumpridas todas as determinações da nossa Lei Interna (art, 407) e
também da Constituição (art, 171, parágrafo (mico}, com a seguinte
ressalva: substituição da expressão: "O Congresso Nacional
decreta", por, .. 0 Senndo Federal resolve".
14. Ante o exposto, somos pela normal tramitação do Projeto de
Resolução apresentado pela Comissão de Legislação Social, uma vez
que é jurídico e constitucional.
Snla das Comissões, cm 03 de dezembro de 1975 - Accloly
Filho, Presidente - Gustavo Capanema, Relator - Helvidio Nunes
- Henrique de La Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dias Nelson Carneiro- Leite Chaves.
PARECER No 191, DE 1976
Comlssio de Agricultura
Relator: Senador Vasconcelos Torres
No Olicio no 1.377/75, o Governador do Estado de Minas
Gerais solicita, nos termos do parágrafo ónico do art, 171, da Cons·
tituição, autorizaçuo prévia do Senado Federal, para alienar
cinqUenta mil hectares de terras devolutas do Estudo, à empresa
INTERFLORA- Florestamento e Reflorestamento Ltda.com sede
cm Silo Paulo. O objctivo está especificado no documento governnmentul: "implantaçuo de arrojado projeto de reflorestamento,
cujo perfil já foi nprovudo pela Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário - Ruralminas, entidade
pública institulda pelo Estudo, nu conformidade da Lei Estadual n•
4.278, de 21 de novembro de 1966e pelo Instituto Estadual de Flores·
tas -JEF, autorquia estuduul".
Trutu-se de promover, em Minas Gerais, ambiciosa politica
florestal, u dos chamados Distritos Florestais, em que se pretende
conjugur "o esforço cstutul com a cooperação do empresuriudo nacional, já motivado ~om os incentivos sedutores da politica dos
Governos dn Revolução", Pnrn o Governo mineiro, os Distritos Florestnis constituem gnrnntin de consoliduçilo du economia agrária
estuduul c objctivnm disciplinar n ntividndc florestal, com a ugluti·
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investimentos.
A área de que trata o presente Projeto é "reconhecidamente
devoluta, desocupada c inexplorada, mesmo porque, no estágio
atual, nua se presta à agricultura e à pecuária", conforme o oficio do
Governador, que assinala, ainda:
-Suo grandes chapadas ocios~s e vazias, cuja vocação é sem
•dúvida .o reflorestamento,
No projeto que se propõe implantar, a INTERFLORA Florcstamcnto c Reflorestamento Ltda. deverá aplicar cénto e vinte e
sc:te milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros. E, conforme a
solicitação governamental enfatisa ...
" .. , o Estado exigirá o projeto definitivo de reflorestamento, para ser apreciado c, se aprovado, emitirá titulo definitivo de propriedade, consignando cláusulas que assegurem
o exalo implemento das obrigações assumidas pelas ndquirentes das terras, inclusive a completa implantação do projeto de
reflorestamento, nos termos do cronograma de execução nele
contido."

A Comissão de Legislação Social, ao examinar a matéria,
instruiu devidamente o processo e apresentou o Projeto de
Resolução ora cm estudo.
Por sua vez, a Comissão de Constituição c Justiça achou tudo
conforme, inclusive salientando a inexistência, na 6rea, de posseiros
ou silvícolas, Apenas ressalvou que a expressão "O CONGRESSO
NACIONAL decreta" deve ser modificada pela seguinte: "O
SENADO FEDERAL resolve,"
Está perfeitamente compreendida a matéria: o Governo de
Minas Gerais se lança a vusto programa de reflorestamento: em
terrenos. montanhosos, cobertos de cerrado ou caatinga, onde a
execução das operações terá que ser manual e a participação da mãode-obra braçal atinge, aproximadamente, oitenta por cento, vai ser
executada nova política florestal, A experiência, inegavelmente, pelo
desafio que apresenta, atrai atenções, principalmente quando todos
reconhecem que é preciso esforço muito grande para evitar o desaparecimento de nossas matas.
A influência do reflorestamento, sob o aspecto da criação de
novos valores, tem sido alvo de estudos profundos, Um desses estudos- justamente o realizado pela INTERFLORA- observa:
- A mecanização dos trabalhos silviculturais não
diminui o número de empregos, porém os transfere pura as
áreas dos trabalhos de colheita e industrialização da matériaprima. Sendo o valor agregado mais alto nos estágios de elaboração dos produtos nnais, a mecanização do plantio terá o
efeito de ;10mcnto do valor agregado da produção,. sem
diminuir a oportunidade de emprego.
Verificu-se, portanto, que além de espctacular repercussão ecológica motivadu pelo reflorestamento, é enorme a significação econômicn e social.
·
Somos pela aprovação do presente Projeto de Resolução, com a
ressalvtl da Comissão de Constituição e Justiça,
·
Saiu das Comissões, cm 7 de abril de 1976,- Renato Franco,
Presidente cm exercício - Vasconcelos Torres, Relutar - Paulo
Guerra- Altevlr Leal.

h~ctares,

localizadas no Munlciplo de SiUJ João do
Paralso, à empresa Florestamentos Minas Gerais S.A.,
sociedade comercial brasileira com sede em Belo Ho~
rlzonte, Estado de Minas Gerais.
2 - A A&sembléla Leglsla.tiva. local a.utorlzou a.
alienação, consoante se vê na. Lei n.• 6.637, de 2 de
outubro de 1975. Dessa autorlzaçiUJ legislativa consta
a área a ser alienada e o respectivo preço, que será
de Cr$ 30,00 por hectare.
3 - O Ofício do Governador do Estado lnfonna
tratar-se de área de terras "desocupadas e Inexploradas, que não se prestam às atlvldades da agricultura
e da pecuária.
A adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as terras constituem grandes chapadas
ociosas e vazias.
O empreendimento, segundo o oficio do Governador do Estado, repre~entará reforço substancial
para a política desenvolvlmentlsta de Minas Gerais e
posslbllltarâ, ainda, a criação, de fonte de novos empregos dlretos e lndlretos, com Inúmeros beneficlos
socl~ls e econômlcos para a região e para o equUíbrlo
ecologlco.
4 - O processo está Instruido com os documentos
e lnfonnações exigidos pelo art. 407, do Regimento
Interno.
5 - O meu parecer é pela concessão da. autorlzaçiUJ solicitada, nos tennos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 38, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Gerais a. alienar
terras públicas que especifica.
O Congresso Nacional decreta
Art. 1.° Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a alienar, à P.mpresa F,lorestamentos Mlna.s Gerais ·S.A., umá área de terras publicas situada no
Munlciplo de São João do Paraiso, com 70 (setenta)
....11 he'ctares,
Art. 2.o À presente Resolução entrará em vigor
na da ta. da sua publl.caçoo.
Sala das Comissões, em 20 de novembro de 1975.
- Senadores Nelson Carneiro, Presidente - Acciolr
Filho, Relator - Mendes Canale - J'arbas Passarinho - Domiclo Gondlm, vencido.
PARECERES N.os 193 E 194, DE 1976
Sobre Projeto de Resolução n.• 38, de 197•,
da. Comissão de Legisla.çio Social, que autoriza.
o Governo do Estado de Minas Gerais a alienar
à empresa Florestamentos Minas Gerais S.A.,
área. de 70,000 ha (setenta mil hectares) de
terras públicas.

PARECERES Nos 192, 193 e 194, DE 1976

PARECER N.0 193, DE 1976

PARECER N.0 192, DE 1976
Da. Comissão de Legislação Social
Sobre o Oficio "S" n.• 22/75, que trata de
autorização para alienação de terras públicas
do Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Accloly Filho
1 - O Senhor Governador do Estado de Minas
Gerais dirige-se, nos tcnnos do nrt. 171, parágrafo
único da Constituição, no Senado Federal, sollclto.ndo
o.utorlzo.ção para o.llenar terras públicas com 70 mil

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Gustavo Capaneum
Pelo Oficio n.o 461, de' 1975, o Senhor Governador
do Estado de Mlno.s Gerais solicitou ao Senado Federal, a necessária autorização, nos termos do parágrafo único do art, 171 da ConsttlulçiUJ, para alienar
terras devolutas daquele Estado, à empresa Floresta-·
mentes Minas Gerais S.A., área de 70,000 h a (setenta
mil hectares) de terras públicas para Implantação
de Projeto de Reflorestamento no Munlclplo de São
Joiio do Po.rnlso - MG.
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de Legislação SOcial so!lcitou alguns elementos téc·
:p.!cos, no sentido de que o processo ficasse devidamente Instituído, conforme estabelece o art. 407, ali·
neas a., b, c, d e e do Regimento Interno.

do,-. Instituto Estadual de Florestas-, pelo.perfeito
entrosamento entre a finalidade do projeto com as
caracterlstlcas acima especificadas, tratando-se de
uma região "com forte destinação florestal, uma vez
que a agricultura e a pecuária teriam sérias restrições na maior parte da área considerada".
9. Complementando o Item d, há lnforma~ões
que o Distrito Florestal está servido pelas rodovias:
MG-2, MG-121 e a BR-151, esta última em fase de
planejamento; há também a ferrovia que liga Belo
Horizonte a Plrapora e Montes Claros.

Transcrevo o art. 407, acima citado:
"Art. 407. o Senado se pronunciará sobre a
alienação ou concessão de terras públ!cas com
área superior a 3. 000 <três mil) hectares, salvo
para execução de planos de reforma agrária.
(Constituição art. 171, parágrafo único), me10. O INCRA (Ofício CR n.0 6/75) acaba de
diante pedido de autorização, formulado pelo'...
Informar
que não existe na área do Munlciplo de São
ffilvernador do Estado ou Território respectivo, ·
João do Paraíso Projetas de Colonização e Reforma
Instruido com:
Agrária em fase de execução e/ou no Planejamento.
a.) planta. e descrição minuciosa das terras obje11. Por outro lado, o Senhor ffilvernador afirma
to da transação, esclarecimentos sobre o destino
(Ofício
n.o 127, de 1974) da Inexistência· "de posseiros
que se lhes pretenda dar e razões jú.st!flcatl.vas
ou.sllvícolas na área cuja alienação é pretendida, por
do ato;
se tratar de terras desocupadas e vazias cuja vocaÇãõ
b) nome e naclonâildade da pesosa física ou
é o reflorestamento". Estes dois últimos 1tellS suprem
jurídica compradora, capacidade de exploração
o disposto na alínea c-1 e c-2 do Regimento.
e Idoneidade profissional;
12. Por flm, o legislativo Estaiual com a Lel n.o
c) planta e descrição de outras terras que o
~.637, de 2 de outubro de 1975, ct:mprindo o estabeleadquirente possua, co_m espec!flcação da respeCci.do nos arts. 30, Item VIII e 194, parágrafo único,.
tiva área de utlllzaçao;
,.ambos da Constituiçã,.o Estadual, autorizou o Podet
d) parecer do órgão competente, nos Estados, ·Executivo a alienar a referida área de terras públicas.
sobre as condições agrológicas, ecológicas e c!l· 13. Examinada a matéria sob todos os seus
mátlcas das áreas objeto de alienação ou con- 'aspectos achamos cumpridas todas as determinações
cessão, bem como de sua posição em face dos da nossa Lei Interna (art. 407) e também da Const!tui~ão (art. 171, parágrafo único), desde que feita a·
tran.sportes aos centros consumidores;
seguinte ressalva: subStituição da expressão: "O Cone) ·esclarecimentos sobre a existência, na área
gresso
Nacional decreta", por: "O Senado Federal
cuja alienação se pretenda:
resolve."
·
1 - de posseiros com mais de 10 (dez) anos
Ante o el'posto, somos pela normal tramitação do
Ininterruptas de ocupação;
Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de
Legislação Social, uma vez que é jurídico e constitu2 - de silvícolas.
cional.
§' 1.o Tratando-se de concessão ou alienação
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1975. nas zonas a que se refere o art. 89 da Consti- Accioly Filho, Presidente - Gustavo Capanema, Retuição, o pedido de autorização será encami- lator - Helvidio Nunes - Jlenrique de La Rocque nhado ao Senado com prévio assentimento do Dirceu Cardoso - Heitor Dias :.... Nelson Carneiro
Conselho de Segurança Nacional.
- Leite Chaves.
§' 2.o ll: lícito a qualquer Senador da representação do Estado, encaminhar, à Mesa, documentos destinados a complementar a instrução ou o
PARECER N.0 194, DE. 1976
esclarecimento da matéria."
Da. Comis~ão de Agricultura. .

3 -

4. Na fprma do arl. 408, combinado com o disposto no art.
100, n• 21, ambos do Regimento Interno, iremos examinar a matéria
quanto ao mérito.
_
5. Instruindo o ollcio do Chefe do Executivo de Minas,
encontra-se o anteprojeto a ser executado e diz respeito ao perlodo
de plantio, vulores da implantação e manutenção e o·destino que a
empresa pretende dar às terras, satisfazendo, dessa forma, a nlinea •
do ar\, 4U7 do Regimento.

6. A segunda exigência foi atendida, pois foram
anexados os atos constitutivos das empresas adquirente e executadora, a capacidade de ei..'Ploração
atestada pelos Institutos Estadual de Florestas e Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o pertll da empresa reflorestadora, o perfil do projeto e a Idoneidade
financeira firmada por dois bancos comerciais.
7. Com relação à alínea c, a dlreção dll empresa
forneceu a relação dos Imóveis rurais que possui com a.
descrição dos proj etos agrícolas em execução nas referidas áreas.
B. Quanto à análise da região (alinea d), sob os
aspectos de loca!lzaçiio, altitude, topografia, clima c
b.nlnnço hídrico, solos dominantes e formações vegetais, conclui o parecer do órgüo competente do Est.a-

Relator: Senador Altevlr Leal
Vem ao exame desta COI1llssão Técnica o presente
Proj etg de Resoll:\ção, da C.O.!!llssã_o de. J:,eg~&a~<~-
clal, que autoriza o Governo de Minas Gerais <are. 1.0 )
a alienar terras públicas, à empresa FLORESTAMINAS
- Flores.tamentos Minas Gerais S.A. A área fica
situada no Município de São João do Paraíso e tem a
superficle de setenta m.ll hectares.
A Proposição resulta do Oficio n.0 461, de 1975, em
que o Governador de. Minas Gerais encarece ao senado
Federal autorização, na conformidade do parágrafo
único,. do art. 171 da Constituição, para alienar terras
devolutas do Estado, à referida empresa.
Na comissão de Legislação Social, foi observado
que:
a) a Assembléia Legislativa o.utorizou a aileno.çüo;
b) ques as terras, segundo o Oficio do Governador
do Estado, são desocupadas e inel'plóradas e não se
prestam o. atlvldades o.gropccuárlas;
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chapadas ociosas e vazias, serâ destinada a programa
de reflorestamento;

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução em exa.me, com a ressalva da Comissão de Constituição e Justiça.

d) o empreendimento representará reforço substonclal·para a política desenvolvlmentista de Minas
Gerais, e posslbllltará a criação de fontes de novos
empregos dlretos e lndlretos, com Inúmeros benefícios
sociais e econôml.cos para a região e para o equ1librio
ecológico;

Sala das Comissões, em 7 de abril de 1976. Renato Franco, Presidente - Altevlr Leal, Relator
- Vasconcelos Torres - Paulo Guerra.

e)· o processo está Instruído com os documentos
e Informações exigidos pelo art. 407, do Regimento
.Interno.

PARECER No 195, DE 1976
Da Comlssio de Leglslaçio Social

A Comissão de Constituição e Jusq\ça, ao examinar o Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de Legislação Social, destacou ., s.:gulnte:
1 -

o Oficio do Governador de Minas Gerais

é Instruído pelo projeto a ser executado, e que se

refere ao período de plantio, valores de Implantação
e manutenção e o destino que a empresa pretende
dar às tex:ras;
· 2 -.acham-se anexados os atos constitutivos da
empresa. adquirente e executora, a capacidade de
exploração devidamente comprovada, o perfil da empresa reflorestadora, o perfil <ln projeto e a idoneidade financeira da firma;
3 - do processo constam a descrição dos projetas
agrícolas em execução na área; a anâllse da região,
'Inclusive no tocante aos transportes que a servem;
a Informação do INCRA, de que lnexlste reforma
agrária em fase de execução ou .planejamento; a
garantia do Governo estadual de que não há "posseiros ou sllvicolas na ârea cuja al!enação é pretendida".
4 - a eXJ?ressão contida no projeto da Comissão
de Legislação Social - "O Congresso Nacional decreta" - deveria ser substituída Jl9r: O Senado Federal
resolve."

PARECERES Nos 195, 196 E 197, DE 1976

Sobre o Oficio no S-19/75, do Sr. Go•ernador do Estado
de Minas Gerais, solicitando autorlzaçio do Senado Federal,
para alienar áreas· de terras de•olutas do Estado de Minas
Gerais à Carvalho-Projetos e Consultorla Lida., sediada em
Belo Horizonte- Minas Gerais.
Relator: Senador Accioly Filho
I -O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige·
se, nos termos do artigo 171, parágrafo único, da Constituição, ao
Senado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas
com 8 mil hectares, localizadas no Município de Turmalina, à em·
presa Carvalho-Projetes e Consultaria Ltda., sociedade comercial
brasileira com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2- A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê da Lei no 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa
autorização legislativa consta a área a ser alienada e o respectivo
preço, que será de CrS 30,00 o hectare.
3- O Ofício do Governador do Estado informa trata-se de
área de terras desocupadas e inexploradas, que não se prestam às ati·
vidades da agricultura e da pecuária.
A adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as
terras constituem grandes chapadas ociosas e vazias.
O empreendimento, segundo o Oficio do Governador do
Estado, representará reforço substancial para a politica desenvolvi·
mentista de Minas Gerais e possibilitará, ainda, a criação de fonte de
novos empregos diretos e indiretos, com inúmeros benefícios sociais
e econômicos para a região e para o equilíbrio ecológico.

4- O processo está instruído com os documentos e infor·
Do ponto de vista desta Comissão, reflorestar · mações exigidos pelo artigo 407, do Regimento Interno.
"chapadas ociosas e vazias", em· que "a agricultura
5-O meu parecer í: pela concessão da autorização solicitada,
e, a pecuária teriam sérias restrições", constitui em- nos termos do seguinte

preendimento da maior valla. Quem conhece os sertões deste Pais, sabe que as matas vão desaparecendo,
sob o machado dos lenhadores ou queimadas pelo
fogo dos que util!zam sistemas antigos, que chegaram
até mi.~ e continuam prejudicando a nossa ecologia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 39, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Gerais, a alienar terras
públicas que especifica.

Quem viaja de avião, por este Brasil, tem' a sensação de que nossas florestas recuam de ano para
ano. Os descampados surgem, com reais perigos para
os. nossos cursos d'âgua. Dispomos da maior floresta
truplcal do mundo, na região amazôn!ca. Mas o desenvolvimento exige que o homem avance pelos chamados "vazios demográficos", dos quais a Amazônia é a
parte mais expressiva.

Art. )o Ficu o Estudo de Minas Gerais autorizudo a alienar, à
empresu Carvulho - Projetes e Consultaria Ltda., uma área de
terras públicas situada nn Município de Turmalina, com 8 (oito) mil
hectares.

Portanto, quando surgem programas de reflorestamento, há !acentivo geral. O Interesse demonstrado
·.pelo Governo de Minas Gerais na Implantação de
nmblcloso projeto de reflorestamento, é prova. disso.

Art. 2o A presente Resolução entrurú em vigor nu data da sua
publicuçi\o.
Sulu dus Comissões, em 20 de novembro de 1975. - Nelson
Carneiro, Presidente - Accloly Filho, Relutar- Jarbas Passurlnho
-Mendes Cunule- Domlcio Gondlm, vencido.

O Congresso Nncional decreta
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Sobre o Projeto de Resolução n• 39, de 1976, da
Comissão de Legislação Social, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a alienar à empresa Carvalho Projetos e Consultorla Lida, área de 8.000 ha (oito mil
hectares) de terras públicas.

4. Na forma do urt. 408, combinado com o disposto no.
nrt. 100, n• 21, ambos do Regimento Interno, iremos examinar a
matéria quanto no mérito.
5. Instruindo o ofício do Chefe do Executivo de Minas,
encontra-se o anteprojeto a ser executado e diz respeito ao periodo
de plan1io, valores da implnntnção e manutenção c o destino que a
empresa pretende dar às terras: satisfazendo, dessa forma, a línea a
do urt. 407 do Regimento. ·
·

PARECER N•196, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça .

6. A segunda exigência foi atendida, pois Foram anexados os
·".atas constitutivos das empresas adquirente e executadora, a capaciRelator: Senador Gustavo Capanema
dade de exploração atestada pelos Institutos Estadual de Florestas e
Brasileiro. de Desenvolvimento Florestal, o perfil da empresa
Pelo Ofício n• 457, de 1975, o Senhor Governador do Estado de
reflorestadora, o perfil do projeto c a idoneidade financeira firmada
Minas Gerais solicitou ao Senado Federal, a necessária autorização,
por dois bancos comerciais.
nos termos do parágrafo único do art. 171 da Constituição, para
alienar terras devolutas daquele Estado, à empresa Carvalho '], Com relação à alínea c, a direção da empresa enviou uma
Projetas Consultaria Ltda, área de 8.000 ha (oito mil hectares) de corupleta relação de todas as propriedades rurais que posr.ui com a
terras públicas para implantação de projeto de reflorestamento no resP,ectiva destinação.
Município de Turmalina- Minas Gerais.
2. No exame preliminar do pedido, a Comissão de Legislação
. 8. Quanto à análise da região (alínea d), sob os aspectos de
Social solicitou alguns elell)entos técnicos, no' sentido de que o prolocalização, altitude, topografia, clima e balanço hídrico, solos
cesso ficasse devidamente instruido, conforme estabelece o art. 407, dominantes e formações vegetais, conclui o parecer do órgão
alíneas a, b, c, de e do Regim.ento Interno.
competente no Estado - Instituto Estadual de Florestas - que há
3. Transcrevo o art. 407, acima citado:
um perfeito entrosamento entre a finalidade do projeto com as
características acimn espccilicadas, tratando-se de uma região "com
"Art. 407. O Senado se pronunciará sobre a alienação forte destinação florestal, uma vez que a agricultura e pecuária
ou concessão de terras públicas com área superior a 3.000 teriam sérias restrições na maior parte da área considerada",
(tri:s mil) hectares, salvo para execução de planos de reforma
9. Complementando o item d, há informações que o Distrito
·agrária (Constituiçiío, art. 171, parágrafo único), mediante
pedido de autorização, formulado pelo Governador do Florestal está servido pelas rodovias: MG-2 e MG-121, e a BR151, esta última em fase de planejamento; há também a ferrovia que
Estado ou Território respectivo, instruído com:
liga Belo Horizonte a Pirapora e Montes Claros.
a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da
transação, esclarecimentos sobre o destino que se lhes preten10. O INCRA (Ofício CR n• 06{75) acaba de informar que
da dar e razões justificativas do ato;
não existe na área do Município de Turmalina-MG Projétos de
Colonização e Reforma Agrária em fase de execução efou
b) nome e nacionalidade da pessoa física ou jurídica Planejamento.
compradora, capacidade de exploração e idoneidade
profissional;
11. Por outro lado, o Senhor Governador afirma (Oício
n•
457,
de 1975) a inexistência "de posseiros ou silvícolas na área
e) planta e descrição de outras terras que o adquirente
cuj:1 alienação é pretendida, por se trat'ar de terras desocupadas e
possua, com especificação da respectiva úrea de utilização;
vazias cuja vocação é: o reflorestnmeiuo", Estes dois últimos itens,
d) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as suprem o disposto na alínea c (I e 2) do Regimento.
condições agrológicas, ecológicas e climáticas das áreas
objeto de alienação ou concessão, bem como de sua posição
12. Por fim, o legislativo Est:ldual com a Lei n• 6.637, de 2 de
em fnce dos transportes uos centros consumidores;
outubro de 1975, cumprindo o estabelecido nos artigos 30, item VIII
e 194, parf1grafo único, ambos da Constituição Estadual, autorizou o
e) esclurecimento sobre a existência, na área cu] a aliena- Poder Executivo a alienar a referida área de terras públicas.
ção se pretenda:
1- de posseiros com mais de lO (dez) anos ininterruptas
de ocupação; ·
2- de silvicolas.
§ I• Trutunao-se de concessão ou ulienação nus zonas

a que se rrfere o urt. 89 da Constituição, o pedido de autorizução serú encuminhudo ao Senudo com prévio tiSsentimento
do Conselho de Segurunça Nucionul.
§ 2•

fi licitou quulquer Senudor, da rep;esentação do

Estudo, encuminhur, ~ Mesu, documentos destinudos a
complcmentnr u instruçi'lo ou o csclurccimcnto da mutériu."

13. Examinada a matérin sob todos os seus aspectos, achamos
cumpridas todas as determinações da nossa Lei Interna (art. 407) e,
wmbi:m, da Constituição (art. 171, parágrafo único), feita a seguinte
ressalva: substituição dn expressão: "0 Congresso Nncional
Decreta", por: "O Senudo Federul resolve".
14. Ante o exposto, somos pela normultrumituçilo do projeto
de resolução upresentudo pelu Comissão de Legisluçilo Sociul, uma
'" que é juridico e constitúcionul.
Suln dus Comissões, em 3 de dezembro de 1975. - Accloly
Filho, Presidente - Gusta•o Cupanema, Relutar - HeMdlo Nunes
- Henrique de Lo Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dios Nelson Cornelro- Leite Cha•es.
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Da Comlsrio de Agricultura
Relator: Senador Paulo Guerra
O programa de reflorestamento do Governo de Minas Gerais,
abrange também área de oito mil hectares de terras públicas do
Município de Turmalina. Por isso mesmo, o Governador daquele Es·
tudo, pelo OFício n• 457, de 1975, solicita ao Senado Federal a ncccs·
súria autorização prévia, para alienar referidas terras, à empresa Car·
valho- Projetas e Consultoria Ltda.

PARECER N•198, DE 1976
Da Comlssio de Leglslaçilo Social
Sobre o Oficio n• "S"·36/75, do Sr. Go•ernodor do Estado de Minas Gerais solicitando autorlzoçilo do Senado Federal para alienar à empreu AdiRor S.A., 'rea de 10.711,60
ha (dez mil, setecentos e onze hectares e sessenta ares) de ter·
ras públicas.
Relator: Senador Accloly Filho

No oficio, os "Distritos Florestais" são considerados garantia
da consolidação da economia agrária mineira. Os investimentos
projetados atingem a mais de vinte e cinco milhões de cruzeiros e o
Executivo de Minas Gerais demonstra real interesse na e<ccução dos
trabalhos em referência.
A Comissão de Legislação Social, vara onde foi remetido o
processo, examinou os diferentes aspectos c, completada a instrução,
aprovou o Projeto de Resolução que vem a esta Comissão. Antes,
porém, manifestou-se a Comissão de Constituição c Justiça, que fez
apenas uma retilicaÇ'dO ao texto d~ CLS. Isto é, propôs a retirada da
expressão "O Congresso Nacional decreta", que deve ser substituída
pela fórmula: "O Senado Federal resolve."

I • O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo 171, parágrafo único, da Constituição, ao Se..
nado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas
com 10.711,60 ha (dez mil, setecentos c onze hectares c sessenta ares),
localizadas no Município de Buritizciro, à empresa Adiflor S.A. Agro-Comercial c Industrial, sociedade comercial brasileira com se·
de em São Paulo.
2 • A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação, con·
soante se vê na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa Auto·
rização Legislativa consta a área a ser alienada c o respectivo preço,
que será de CrS 30,00 o hectare.

Cogita a empresa adquirente de realizar o reflorestamento dos
oito mil hectares, rápida e intensivamente. Para tanto, elaborou estu·
do da rentabilidade física e financeira do projeto. Concluiu que, mes..
mo em relação ao carvão vegetal, que é o produto menos nobre da
floresta, há perspectivas de lucros. Enfatiza o estudo:

3. O Oficio do Governador do Estado informa tratar-se de ârca
de terras desocupadas c inexploradas, que não se prestam às ativi·
dades da agricultura e da pecuária.

"Tomando-se o custo de formação da floresta até quatro
anos, mais us despesas adicionadas até a idade de sete anos,
acrescidos os custos de produção de carvão que não atinge a
quarenta por cento do bruto, nota-se que a rentabilidade é
bastante auspiciosa.

O empreendimento, segundo o Oficio do Governador do Es·
tado, representará reforço substancial para a política descnvolvimcn·
tista de Minas Gerais c possibilitará, ainda, a criação de fonte de no·
vos empregos diretos e indirctos. com inúmeros beneficias sociais c
económicos para a região c para o equilíbrio ecológico.

Pura o caso de aproveitamento industrial, ou seja
aproveitamento nobre, em que a floresta é racionalmente
explorada e aproveitada, atingirá um nível de rentabilidade
muito superior ao do carvão ou mesmo a venda pura e
simples du madeira."

4. O processo está instruído com os documentos e informações
exigidos pelo urtigo 407 do Regimento Interno.

A área em que se desenvolverá o projeto da empresa CarvalhoProjetos e Consultaria Ltda., se acha localizada a menos de dez qui·
lômetros do rio Jequitinhonha, cuja margem esquerda está englo·
.budu nu (~reu da SUDENE. Fica distante de aglomerados urbanos re·
presentutivos, o que constitui motivo de opção para indústria de celu·
lo se, que é poluente.
Como se vê, os Distritos Florestais propostos pelo Governo de
Minus Gerais siio trabulho da maior seriedade. Eles poderüo

A adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as ter·
ras constituem grandes chapadas ociosas e vazias.

5 • O meu parecer é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
.• N• 40, DE 1976

Autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras pú·
blicas que especifica.
O Congresso Nacionul Decreta

transformar u fisionomia econômicn c social de toda cssu faixa imcnsu de chupudões do interior mineiro, onde é impossível a atividnde
agropustoril, em importante centro de trabalho.

Art. I• Fica o Estado de Minas Gerais nutorizudo a alienar, à
empresa Adiflor S.A.- Agro-Comercial e Industrial, uma área de
terras públicus loculizuda no Municlpio de Buritizciro, com
I0.711,60 hu (dez mil, setecentos e onze hectares c sessenta ares).

Somos, unte o exposto, pela uprovuçi\o do presente Projeto de
Rosoluçi\o, utentos à ressulva proposta pela Comissão de Constitui·
çi\o e J ustiçu,

Art. 2• A presente Resoluçi\o entrará em vigor nu datn dn sua
publicação.

Sulu dus Comissões, em 7 de ubril de 1976. - Renato Franco,
Presidente cm exercício - Paulo Guerra, Relator- Aitc•lr Leal Vasconcelos Torres.

Sulu das Comissões, cm ·20 de novembro de 197S. - Nel!IOn
Carneiro, Presidente - Accloly Filho, Relator - Domlclo Gondln,
vencido - Jarbus Passarinho- Mendes Canale.
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rus de insumos e por dois bancos comerciais;

PARECERES N•S 199 E 200, DE 1976
Sobre o Projeto de Resolução n• 40, de 1976, da Coml!são de Legislação Soel•l, que autoriza o Go•erno do Estado de.
Minas Gerais a alienar à empresa Adlflor S.A., área de
10.711,60 (dez mil, setecentos e onze heet•res e sessenta ares)
de terras públicas.
·
PARECER N• 199, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justlçi

respectivo

5.4. daélos·constitutivos da empresa;
5.5. parecer do órgão competente do Estado sobre as
condições ecológicas, agrológicas e climáticas da área em
exame, concluindo que a "agricultura e a pecuária teriam sé·
rias restrições na maior parte considerada",
5.6. estudo conjunto do DNER e DER·MG quanto a
infra-estrutura viária (rodovias c ferrovias), informando as
estradas que servem a região e as com construção prevista;

Relator: Sonador Gusta•o Capanema
O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos
do aMigo 171, parágrafo único, da Emenda Constitucional n• I, de
17 de outubro de 1969, solicitou, pelo Oficio n• 376, de 1975, prévia
autorização do Senado Federal para alienar áreas de terras devolu·
tas daquele Estado à empresa Adiflor S.A. Agro-Comercial e Industrial, com sede em São Paulo, área de 10.711,60 ha no preço mínimo
de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, para implantação de projeto de reflorestamento, cujo perfil já foi aprovado pela Fundação Rural Mineira- Colonizaç-:lo e Desenvolvimento Agrário- Ruralminas, entidade pública instituída pelo Estado, e pelo Instituto Estadual de Florestas -IEF, autarquia estadual.
2. O processo, inicialmente, não estava devidamente instruido
com os documentos técnicos c pareceres indispensáveis, para apreciação de solicitaçiio da espécie, na forma estabelecida pelo art. 407 do
Regill)ento Interno.
3. A Comissão de Legislação Social julgou necessária a complementação, solicitando daquele Governo os seguintes itens:
"a) planta e descrição de outras terras que o adquirente
possua, com especir.caçiio da respectiva área de utilização;
b) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as '
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das áreas
objeto da alienação ou concessão bem co~o de sua posição
em face dos transportes aos centros consumtdores; e
c) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja alie·
nação se pretende, de posseiros com menos de lO (dez) anos
ininterruptas de ocupação."
4, Foi solicitada ajuntada do seguinte:

5.7. informação do INCRA, salientando que "não existe projeto de Colonização e Reforma Agrária em fase de
execução efou plancjamento na área do Municlpio de
Buritizciro • MG;
5.8. quanto à existência de posseiros e silvlcolas na área
cuja alienação é pretendida, o Oficio n• 376, de 1975, do
Senhor Governador esclarece "que se trata de terras
desocupadas e vazias cuja vocação é o reflorestamento."
6. Com relação à autorização do Legislativo Estadual, estabelece o art. 30 da Constituição do Estado de Minas Gerais (Emenda
Constitucional n• l,deOI-10·70):
·
"Art. 30 Cabe à Assembléia Legislativa com a sanção
do Governador, legislar sobre todas as matérias de competên·
cia do Estado especialmente:
! - ........................................... ..

Vlll Estudo.

aquisição onerosa c alienação de móveis do

.......... ' .... ' ...................... ',,, ....... .
7. Transcrevo, agora, o que estabelece o art, 194, parágrafo único da Constituição.
"An. t94 O Estado estabelecerá planos de aproveitamento de terras públicas de acordo com as diretrizes gerais de
desenvolvimento colonizando-as, cm globo ou por lotes, ou
as alienará. observadas as condições explicitadas em Lei.
Parágrafo ti'nico. Salvo paru execução de plano de refor·
ma agrária, não se fará, sem prévia autorização da
Assembléia Legislativa, alienação ou concessão de terras
públicas, com área superior a 750 (setecentos c cinqUenta)
hectares, ressalvandq o disposto no art. 171, parágrafo único,
da Constituição Federal."

"a) Lei de Terras do Estado;
b) Lei n• 4.278, de 21-11·66, que criou a Ruralminas;
c) Estatuto da Ruralminas;
d) Parecer do DNER quanto a futuros projetas
estradas na área em questüo; e

5.3. plantas, denominação, localização e
registro de outras áreas que a empresa possue;

de

e) Informação do INCRA sobre projetas de Coloniza·
ção e Reforma Agrária."

S. Para instruir o pleito da empresa, uli:m dos citados, foram
. anexados os seguintes elementos:
5.1. perfil do projeto de reflorestamento examinado
pela Ruralminas c pelo Instituto Estadual de Flurestas-IEF;
5.2. documento comprobutório da idoneidade da
Empresa, fornecido pelo lEF, pelo Instituto Brasileiro de

Assim, 11 Assembléia Legislativa, com a Lei n• 6.637, de 7 de
outubro de 1975, autorizou o Poder Executivo a alienar terras
devolutas, de propriedade do Estudo, ào preço mlnimo de Cr$ 30,00
(trinta cruzeiros) o hectare, a várias empresas, inclusive il Adiflor
S.A. Agro-Comercial Ltdu, com sede em São Paulo • SP, í1rcu de
10.711,60 hn de conformidade com o disposto na Constituição Estnduul.
9. A mutériu, como se vé, obedeceu a todas as exigências esta·
belccidus no urt. 407, ullneas a, b, c, d e e do Regimento Interno,
ulém de ter sido umpltt e pormenorizudumcnte examinadu pela
Comissão de Legisluçilo Social, na forma do urt. 109, parágrafo
único, dulei intc:rnu.
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encttrndo, pelo Governo de Minas Gerais. O plantio de úrvorcs, em
tamanhas ,proporções, representa um esforço ainda nilo tentado
untes. Ainda ma i< quando, em virtude dos estímulos proporcionados
. pelo Governo rcdP.~·al, o emprcsariudo se une à udministruçào
11. Com a alteração solicitada, no âmbito da competência pública, u nm de ser conseguido o objetivo comum.
regimental (nrt. 100. n9 21 e art. 408), nada há que possa ser oposto à
Somos pela uprovaçilo do presente Projeto de Resoluçiio. com a
normal tramituçilo do presente projeto de resolução, uma vez que é ressalva sugerida pela Comissilo de Constituição e Justiça.
jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, em 7 de abril de 1976 - Renato Franco,
Sala das Comissões cm, 3 de dezembro de 1975- Acdoly Filho, Presidente em exercício - Vaseoncelos Torres, Relator - Paulo
Presidente - Gustav~ Capanema, Relator - Helvidlo Nunes- Guerra- Altevir Leal.
Henrique de La Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Nelson
PARECERESN9s201, 201 E203, DE 1976
Carneiro- Leite Chaves.
PARECER N• 201, DE 1976
PARECER N92IJO, DE 1976
Da Comlssio de Legislaçio Social
Da Comissão de Agricultura
Sobre o Ofício n9 "S"-18/75, do Sr. Governador do
Estado de Minas Gerais solicitando autorizaçio do Senado
Relator: Senador Vaseoneelos Torres
Federal para alienar à empresa Movex S.A., área de 12.500 ha
(doze mil e quinhentos hectares) de te,rras públicas.

IO. Umn peque nu ressalva desejo fazer no projeto, endereçado à
Comissão de Rednçilo, para que nào venha o mesmo sofrer atraso nu
tramitação: Substituiçilo da expressilo: "O Congresso Nacional
dccretn'' por: uo Senado Federal resolve",
1

A política de criação dos Distritos Florestais em Minas Gerais
motivou o Governador desse Estudo a solicitar ao Senado Federal,
baseado no parágrafo único, do art. 171, da Constituição, autori·
zação prévia para alienar, à Adi flor S.A.- Agro-Comercial e indus·
trial (empresa com sede cm Silo Paulo) dez mil, setecentos e onze
hectares e sessenta ares de terras devolutas. As terras em apreço
estão situadas no Município de Buritizeiro e se destinam "a
viabilizar a implantação de arrojado projeto de reflorestamento".
Frizu o Governador, em oficio a esta Casa do Congresso, que

Relator: Senador Accioly Filho
I - O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige·
se, nos termos do artigo 171, parágrafo único da Constituição, ao
Si:nudo Federal, solicitando autorizuçilo para alienar terras públicas
com 12.500 (doze mil e quinhentos) hectares, localizadas no Munici·
pio de Grão Mogol, à empresa Movex S/ A. - Móveis. Indústria,
Comércio e Exportação, sociedade comercial brasileira, com sede em
Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

2 - A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação.
- O projeto da Adiflor S.A., além de representar consoante se vi: na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa
reforço substancial para a politica desenvolvimentista do uutorizaçilo legislativa consta a área a ser alienada e o respectivo
Estado, possibilitará. ainda, a criação de uma fonte de novos preço, que será de Cr$ 30,00 o hectare.
empregos diretos e indiretos, com inúmeros beneficias sociais
3 - O oficio do Governador do Estado informa tratar-se de
e cconômicos para a região c para o equilíbrio ecológico do
área de terras inexploradas e desocupadas, que não se prestam às
Estado.
atividades da agricultura e da pecuária.
A adquirente da ltrea a destinará ao reflorestamento, pois as
A Comissão de Legislação Social examinou o pedido feito pelo
terras constituem grandes chapadas ociosas e vazias.
Chefe do Executivo mineiro e concluiu que
O empreendimento, segundo o oficio do Governador do
Estado, representarl1 reforço substancial pura a politica desenvol·
I - a Assembléia Legislativa do Estudo autorizou a vimcntistu de Minas Gerais e possibilitará, ainda, a criação de fonte
alienaçilo, pela Lei n• 6.637. de 2 de outubro de 1975:
de novos empregos diretos e indiretos, com inúmeros beneficias
sociais e cconômicos para a regiilo e paru o equilíbrio ecológico.
2- o preço do hccttlrc será trinta cruzeiros:
4- O processo está instruindo com os documentos c informa·
J - truta-se de úrtm de terms desocupndus e inexploções exigidos pelo artigo 407, do Regimento Interno.
radas, que não se prestam às atividades da agricultura e da
pecuária:
5- o meu parecer é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte
4 - tis terras (grandes chupadas ociosas e vazias) serilo
destinadtts uo renorestumento.
PROJETO OE RESOLUÇÃO NY41, OE 1976
Nu Comissão de Constituição e Justiça, o assunto foi submetido
a estudo e a conclusilo foi a de cumprimento das exigências estabcle·
cidus nus alineus a, b, c, de e, do urt. 407 do Regimento Interno.
Contudo, uma ressalva se impôs: a subsiituiçi\o, no Projeto de
Rcsoluçilo, da fruse "O Congresso Nacional decrettl" pela seguinte:
"O Senado Federal resolve".
Todas us precauções foram tomadas, pelo Exocutivo de Mina>
Gcrnis, purn que o vusto progrumn de renorestumento se e~euvc, n.o

Estado. Os estudos neccsslarios se rcnlizmnm. u fim de que; cumpri·
dt1s us formalidades, u Adiflor S.A.- Agro-Comercial c lndustriul
possu impiltnttlr. no Chupttdüo dos Gerais, Município de Buritizciro,
. entre a rodovitl llR-31i~ c o rio Formoso, o seu proJeto de rcnorestumcnto.

Autoriza o Estado d,e Minas Gerais a alienar terras pú·
blicas que especifica.
O Congresso Nacional decreta
Arl. fl,l Ficu o Estado de Mi nus Gentis autorizado u alienar, U
empresa Movex S/ A.- Móveis. Indústria, Comí:rcio e Exportação,
ítreus de terras públietts situadas no Município de Grão Mogol, com
12.500 (doze mil c quinhentos) hectares.
Art. 21• A presente Resolução entrará em vigor na datu da suu
publicação.
Sala dus Comissões, cm 20 de novembro de 1975 - Nelson
Carneiro, Presidente - Accloly Filho, Relator - Domiclo Gondln,
vencido- Jarbus Pussurinbo- Mendes Cunule.
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5.7 .. informação do INCRA, salientando que "não cxis·
te projeto de Colonização c Reforma Agrârin cm fase de
execução cfou plancjamcnto na ârca do Munic!pio de Grilo
Mogol-MG;
5.8. quanto à existência de posseiros c silv!colas na
área cuja nlicnnçilo é pretendida, o Oficio n• 456, de 1975, do
Senhor Governador esclarece "que se trata de terras
desocupadas e vazias cuja vocação é o reflorestamento".

Sobre o Projeto de Resolução n• 41, de 1976, da
Comissão de leglslaçio Soelal, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a alienar à empresa Movex S.A., irea
de 12.500 ha (doze mil e quinhentos hectares) de terras públicas.
PARECER N• 202, DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça

6. Com relação à n~torização do Legislat.ivo Estnd~nl, estnbc·
Ieee o art. 30 da Constituição do Estado de M10as Gcra1s (Emenda
O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos·... Constitucional n• J, de J•·J0-70);
do artigo 17 J, parágrafo único, da Emenda Constitucional n• I, de ·
..
..
. .
17 de outubro de 1969, solicitou, pelo Oficio n• 456, de 1975, prévia
Art. 30. Cabe à. Assembleia Lcglslnt1vn, com .a _sanção
autorização do Senado Federal para alienar áreas de terras devolutas
do G~ve~nador, legislar •.obre todas as matcnas de
daquele Estado à empresa Movcx S.A. - com sede cm Montes
compctencm do Estado, espccmlmcntc:
Claros- MG, ârcn de 12.500 hn (doze mil c quinhentos hectares) no
1-" "·" " ..... "" · "" ·"" ·" "" "" ·" '· • ·'
preço mlnimo de CrS 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, para implan·
VIII- aquisição onerosa c alienação de móveis do Esta·
tação de Projeto de Rcflorcstnmcrito, cujo perfil jâ foi aprovado pela
do.
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURAlMINAS, entidade pública institu!da pelo Esta·
7. Transcrevo, agora, o que estabelece o art. 194, parágrafo
do, c pelo Instituto Estadual de Florcstns-IEF, autarquia estadual.
2. O processo, inicialmente, não estava devidamente instruido único, da Constituição:
com os documentos técnicos c pareceres indispensáveis, para aprecia·
"Art. 194. O Estado estabelecerá planos de aprovei·
ção de solicitação da espécie, na forma estabelecida pelo nrt. 407 do
tamento de terras públicas de acordo com as dirctrizcs gerais
Regimento Interno.
de desenvolvimento, colonizando-as, cm globo ou por lotes,
3. A Comissão de legislação Social julgou ncccssâria. a
ou as alienará, observadas as condições explicitadas em Lei.
complementação, solicitando daquele Governo os seguintes itens:
Parágrafo único. Salvo para execução de plano de
reforma agrária, não se fará sem prévia autorização da
"a) planta c descrição de outras terras que o adquirente
Assembléia Legislativa, alienação ou concessão de terras pú·
possua, com especificação da respectiva ârca de utilização;
blicas, com área superior a 750 (setecentos e cinqUenta)
b) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as
hectares, ressalvando o disposto no art. 171, parâgrafo único,
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das ârcas objcda Constituição Federal,"
to da alienação ou concessão, bem como de sua posição cm
face dos transportes aos centros consumidores; e
8, Assim, a Assembléia Legislativa, com a Lei n• 6.637,
c) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja alie· de 7 de outubro de 1975, autorizou o Poder Executivo a alienar ter·
nação se pretende, de posseiros com menos de 10 (dez) anos ras devolutas, de propriedade do Estado, ao preço mínimo de
ininterruptas de ocupação."
CrS 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, a várias empresas, inclusive à
Movcx S.A., com sede em Montes Claros- MG, área de 12.500 ha
4. Foi solicitada ajuntada do seguinte:
(doze mil c quinhentos hectares), ao preço mlnimo de CrS 30,00
"a) lei de Terras do Estado;
(trinta cruzeiros), de conformidade com o disposto na Constituição
b) Lei n• 4.278, de 21-11-66, que criou a
Estadual.
RURAlMINAS;
9, A matéria, como se vê, obedeceu a todas as exigências
e) Estatuto da RURAlMINAS;
estabelecidas no art. 407, alíneas a, b, e, de e, do Regimento Interno,
d) Parecer do DNER quanto a futuros projetas de além de ter sido ampla c pormenorizadamente examinada pela
estradas na área cm questão; e
Comissão de Legislação Social, na forma do art. 109, parágrafo
e) Informação do INCRA sobre Projetas de Coloniza. único, da lei interna.
ção c Reforma Agrária."
lO. Uma pequena ressalva desejo fazer ao projeto, endereçado
S. Para instruir o pleito da empresa, além dos citados, foram à Comissão de Rcdação, para que não venha o mesmo sofrer atraso
na tramitação: substituição da expressão: "O Congresso Nacional
anexados os seguintes elementos:
decreta" por: uo Senado Federal resolve",
5.1. perfil do projeto de reflorestamento examinado
11. Com a alteração solicitada, no âmbito da competência regi·
pela RURALMINAS e pelo Instituto Estadual de J"lorestas mental (art. 100, n• 21 c art. 408), nada há que possa ser oposto à
-lEF;
normal tramitação do presente Projeto de Resolução, uma vez que é
5.2. documento comprobatório da idoneidade da jurldico c constitucional.
Empresa, fornecido pelo IEF, pelo Instituto Brasileiro de
Sala das Comissões, cm 3 de dezembro de 1975.- Aecloly FI·
Desenvolvimento Florestal - IBDF, por empresas for· lho, Presidente- Gustavo Capanema, Relator - Hehldlo Nuaes necedoras de insumos c por dois bancos comerciais;
Henrique de la Roeque- Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Nelson
5.3 . plantas, denominaçilo, localização c respectivo rc· Carneiro - Leite Chaves.
gistro de outras áreas que a empresa possui;
5.4. dados constitutivos da empresa;
PARECER N• 203, DE 1976
5.5. parecer do órgilo competente do Estado sobre as
Da Comissão de Agricultura
condições ecológicas, agrológicas c climáticas da área cm
Relator: Senador Paulo Guerra
exume, concluindo que a "agricultura c a pecuária teriam
sérias restrições nn maior parte considerada".
Pelo Oficio n• 456, de 1975, o Governador do Estado de Minas
5.6. estudo conjunto do DNER • DER-MG quanto a Gerais pede ao Senado. Federal, nos termos do art. 171, parágrafo
infra-estrutura viária (rodovias c ferrovias), informando as único, da Consthuiçilo Federal, autorização prévia pura alienar, à
cstrndus que servem a região e as com construção prevista;
Movcx S.A. - Móveis- Indústria, Comércio c Exportação, doze
Relator: Senador Gustavo Capanema
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-295mil e quinhentos hectares de terras devolutas do Estado. A empresa é
brasileira c tem sede cm' Montes Claros, .MG. A ârca pretendida se
localiza no Município de Grão Mogol.
Informa o Chefe do Executivo mineiro que o objctivo da
trunsação é implantar "arrojado projeto de renorestamcnto", cujos
primeiros passos foram dados. O perfil do projeto apresentado pela
empresa interessada foi, preliminarmente, submetido à análise dos
órgãos encarregados da política de· desenvolvimento norcstal (a
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrâ·
rio, Ruralminas, e o Instituto Estadual de Florestas).
Ainda ·de acordo com as informações do Governador de Minas
Gerais, u implantação do "projeto de rcnorcstamcnto traduz valiosa
contribuição pura a política de criação dos Distrito Florestais, em
Minas Gerais, configurando o elo destinado a conjugar os esforços
do Estado com a cooperação do empresariado nacional, de si jâ
motivado com os sedutores incentivos originários da área federal"
Frisa, ainda o Chefe do Executivo de Minas:
"Os Distritos Florestais são garanti• de consolidação da
economia agrária mineira, objctivando disciplinar a
atividadc florestal com a aglutinação de projetas de reflores-

tamento e aplicação orientada dos investimentos."
A Comissão de Legislação Social examinou o assunto, pediu a
complementação de documentos e, finalmente, considerou o
processo instruido, para o efeito da apresentação do Projeto de Rc·
solução que vem ao exame desta Comissão.
Por seu turno, a Comissão de Constituição c Justiça, no estudo
procedido. concluiu que tinham sido cumpridas "todas as exigcncias
estabelecidas no art. 407, alíneas a, b, c, d e e do Regimento
Interno. ··Fez, no entanto, ''pequena ressalva", no ~cntido de que a
expressão "O Congresso Nacional decreta" seja substituída por "O
Senado Federal resolve".
A anúlise do projeto de rcnorestamcnto que a Movex S.A.
pretende realizar, na região do Grão Mogol, Minas Gerais, deixa
claro o interesse do Governo cm fomentar a formação de "maciços
norcstais homogênos", e o acerto das providências estimulantes .da
administração.
Minas Gerais constitui, no setor, exemplo a ser seguido, porque
vem dando importância à silvicultura c ao papel que elá representa,
sob o aspecto econômico. Tanto que segue uma política em que são
nagmntes estes objetivos:
a) obtenção de matéria-prima que justifique a ex·
ploração industrial, particularmente destinada à produção de
celulose:
b) abastecimento de carvão vegetal à siderurgia mineira;
c) utilização de madeira em atividades nobres,. como
postes, dormentes, aglomerados e mobiliário;
d) formação de norcstas como elemento estabilizador
das condições ecológicas, climáticas e hidrográficas.
Temos a impressilo de que se trata da formação de um pólo
silvo-industrial da mais alta relevância.para o Brasil, nilo apenas de
cnri1tcr económico mas tambi:m sob o aspecto ecológico.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de
Resolução, com a ressalva da Comissão de Constituição c Justiça.
·Sala das Comissões, em 7 de abril de 1976. - Renato Fronco,
Presidente cm exercício - Paulo Guerra, Relator - Alte•lr Leal Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O Expediente lido
vui ii publicaçilo. (Puusn.)
A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Alngoas, o
Oficio n• S/7. de 1976 (N• 145/76, nu origem), solicitando autoriza·
çào do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa contratar
empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de
dólnros),pura os fins que espceificu.
A mutériu serú despnchudu às Comissões de Finanças e de Cons·
tituiçào e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Lourivnl Baptista) -

A Presidência

comunica que, nos termos do art. 278, do Regimento Interno, deter-

minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1975,
do Sr. Senador Evclásio Vieira, que declara de utilidade pública a
Sociedade Promocional de Blumcnau do Menor Trabalhador PROMENOR, por ter recebido pareceres contrârios, quanto ao
mérito, das comissões a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista ) - Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. I• ·secretário.

1:: lida a seguinte
Brasllia, 14 dcabrildcl976
Exm•Scnhor
Senador Magalbiles Pinto
DO. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex• que me ausentarei do País a partir do dia 18
do corrente, designado que fui para chefiar a Delegação Brasileira à
118• Reunião do Conselho lntcrparlamcntàr, a se realizar na Cidade
do México.
Cordialmente, Senador Vlrgillo T'•ora, Vice·Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A Prcsidcncia fica
ciente.
Sobre a mesa, oficio que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctârio.

1:: lido o seguinte
Brasília, 13 de abril de 1976.
Exm•Sr.
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente

1:: a presente para comunicar a Vossa Excelência que fui nomca·
do, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo, para o cargo de Conselheiro do Egrégio Tribunal de Contas.
Devo tomar posse nesta data, razão pela qual c na forma da
legislação· cm vigor, renuncio, também, nesta data, ao honroso
mandato de Senador da República, eleito que fui, pelo Estado de São
Paulo, no pleito de 15 de novembro de 1970.
Aproveito ao ensejo, para apresentar-lhe, como Presidente desta
Casa e, aos meus pares, os protestos de estima c CDnsidcração.
Atenciosamente, Orlando Gabriel Zoncaner.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Com referência ao
expediente que acaba de ser lido, a Presidência esclarece que, nos
termos do art. 33, do Regimento Interno, a renúncia apresentada
pelo Sr. Senador Orlando Zancancr somente se tornará cfctiva c
irretratâvel após sua publicação no D"rlo do Conaresso Nocional.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hã oradores inseri·
tos.
Concedo a palavra no nobre Senador Pctrônio Portclla, que fala·
rã como Líder.
O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA- PI. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje é: dia de rcncxilo, di: homenagem c resta. 1:: o dia do
silvícola.
Contemplemos a História, c vejamos se ela assinala, auspiciosa·
mente, nosso trato com 0 índio, aquele que primeiro roi senhor do
complexo telúrico de que nos iornamos herdeiros.
Recordemos o sentido cri~tão que afinal se elevou sobre o prc·
dutório e belic,oso, sobre o caminhar dos colonizadores perdidos na
gun:.inciu possessivu.

-296No encontro da aud?cia sob o jugo da sofreguidão da riqueza,
com o Evangelho crguodo pelas mãos salvadoras dos jcsultas,
dcbuxava-sc a fisionomia de uma. civilização predestinadamente
progrcssis.ta, mas, também, democrática c cristã, isto é, aberta a
todos c solidária.
Mesmo nos tempos· coloniais cm que o interesse material da
Metrópole sobrepunha-se aos problcmas·culturais c cristãos não
houve jamais uma orientação oficial dizimadora das ~tnias
autóctones, mas flutuante politica pendendo ora para a huma~iza·
çilo c evangelização dos lndios, ora para a chancela a expedientes de
guc.rra àqueles consic{erados inimigos.
·
· ·...
Ao lado da protcção humana de que foram artlficcs admirâvcis
os jcsultas, ministrando-lhes o de que necessitavam para superar o
estãgi~ selvagem, a fúria dos novos donos dispostos a, pela violência,
destruo r quem se opusesse à conquista da terra.
A luta entre colonizadores e sacerdotes que foi a marca dos sé·
culo~, uns na sede de dominio, outros na obsessão de' amparar o
gentoo, não teve em Portugal árbitro isento, mas interessado na sôfrc·
ga vitória da injustiça.
A conquista da terra com a exploração do indio ,tisnou nossa
hi~tória, desvarado-a do sentido que lhe pretendeu dar o
Cristianismo, na ação missionária que haveria finalmente de
empolgar nossa formação c nossa cultura.
Não é hoje o dia de recordar, em minudências o. que, com
mágua e tristeza, deve ser lembrado c ainda que como lição aos,quc,
no presente, tentam repetir os lances hediondos do passado.
A integração que d~veria somar-se em número c em intcração de
culturas à obra civilizadora, teve na truculência eliminadora de
obstáculos (homens, terras e bens) um substitutivo cruel c constante.
Os que tinham lição de cultura a ministrar, preferiram notabili·
zar o exemplo de insopitávcl ganância que tomava os. caminhos da
violência inaudita.
Era preciso enriquecer dominando pela imposição c pelo terror.
Em vão, lutavam os jesuítas armados apenas da fê,
Fossem extrativistas, agrícolas ou pastoris, houve sempre frcn·
tcs de lutas contra os silvícolas, visando a dominar regiões eleitas
pelos colonizadores.
Não raro as doenças se faziam aliadas e foram grandes, ao
longo dos. te~pos, os conti~gentes varridos pelas epidemias q1,1c
surpreendoam onermes as aldcoas.
. A histó~ia da integração. do índio foi, até o período republicano,
vacolan~c e sonuosa. Ao tempo colonial, como jã dissemos, as medi·
das varoavam na conformidade das influências c essas, até Pombal,
favoreceram os índios graças aos missionários. Após 1758, eliminado
o poder temporal dos missionários sobre o silvicola, foi este
reconhecido livre e até se fixaram privilégios para os mestiços.
Atribuíram-se os cargos nas aldeias aos elementos autóctones e as
terras lhes deviam ser restituídas. Mas nem tudo estava salvo.
Não tardaram os retrocessos. Já no século XIX, em 1808,
declarava-se guerra aos Botocudos em Minas c se fez oficial a
organização de bandeiras contra os indlgcnas que, capturados, fi·
cavam I5 anos no cativeiro.
Nos primeiros anos de independência, diversa ni!o era a legisla·
çào. Só no período regencial i: que a drástica lei de 1808 foi revogada
e através do Ato Adicional de 1834, cometeu-se à Assembléia-Geral
e ao Governo a miss~o de catcquisar c civilizar os lndios.
Providenciou-se depois a vinda de capuchinhos para o Brasil c
se fixaram normas de fiscalizaç~o c controle ao seu trabalho.
Quando cm 1850 a lei regularizou o regime da propriedade terri·
torinl, deu-se paridade, no tocante às terras particulares, aos indi·
genus, que nilo se habilitaram por falta de condições, como
malogrou o aproveitamento de terras públicas para a ~riaçilo de ai·
deias.
Sob o regime republicano decresceu o pupel da Igreja Católica,
com lnicizaçilo do Estudo que ensejou, também, a partidpaçilo da
Igreja Protestante,

Mas iria avultar a importância do Estado que procurou dar um
sentido novo ao trabalho de integrar o lndio.
Apesar de no pcrlodo imperial que revogou disposições legais
anteriores, não se admitir a escravização do lndio, fixando normas
de protcçilo,' os fatos diários testemunhavam pleno desrespeito. Os
interesses de expansão c de domlnio territorial mobilizaram cm
guerra os civilizados, cm várias regiões, c deforma constante.
Com o advento da Republica tal era o quadro, que provocou
discussões apaixonantes. A consciência nacional despertava para o
grave problema. Não eram meros incidentes territoriais episódicos,
mas sistemâtica luta da qual era fácil prever-se o resultado final: o
confinamento do indlgcna a rcgiõcs·inaccssivcis ao branco,
Em tal clima nasceu, cm 1910, o Serviço Nacional de Proteção
ao lndio. Chamava o Governo a si um problema crucial.
.
Restava a escolha daquele que pudesse aliar a sensibilidade
cristã dos missionãrios à energia férrea de um comandante estóico. E
não foi dirlcil encontrá-lo. Cândido Mariano da Silva Rondon fizera
aquilo que lhe era dado como profissão.
Incumbido de fazer a ligação tclcgrãfica entre Cuiabá e o
Amazonas, Rondon vencera obstãculos nos contactos com os
índios, pela compreensão, pela coragem de enfrentar perigos. sob à
máxima que define um perfil, porque marcou uma das mais emocionantes caminhadas de um ;pacificador: "Morrer se for preciso, matar
nunca!"
A disposição do Governo encontrou um executor excepcional,
que muito mais fez que cumprir o dever: esqueceu de si, entregou-se
ao martlrio, para fazer pleno seu ideal de servir ao homem, na figura
do lndio ou nele esquecido.
Vendo. a história ignominiosa c sangrenta do passado cm que as
cenas selvagens ganharam requintes nas frentes organizadas pelos
brancos, somos inclinados a dizer que nos redimimos dos erros, pela
palavra sãbia, pela ação clarividente, pelo exemplo edificante de
Rondon.
Usou todos os recursos da cultura cm sua obra salvadora c
ofereceu um lcgàdo de sacrifícios que só um profundo amor aos se·
mclhantes pode inspirar. Rondon serviu ao homem que é o índio e,
para que mais pudesse dar de si, cm lances de renúncia c sacrifícios
incnarrãvcis, nele descobriu o irmão.
Somos tentados, cm nossa dcsvalia, às reverências aos que mar·
curam pontos significativos na história do aperfeiçoamento humano.
E: bem a fórmula ilusória de grandeza: jã que não temos a graça de
ser grandes, aproximamo-nos deles. Fazemo-nos solidários com a
grandeza alheia. E se (: a história de um grande carátcr a sorrir dos
desafios, indiferente aos perigos c sobranceiro aos vendavais que
afastam do homem o cquillbrio, o respeito toma a forma de
veneração.
Veneremos Cândid~ Rondon pela bela história de amor que
viveu cm regiões c entre gentes do Brasil.
Propunha-se, Srs. Senadores então, a criação de um 6!gilo mais
flcxivcl na sua capacidade de açi!o, que englobasse o antigo SPI, o
Conselho Nacional de Protcçi!o aos lndios, além de outros sctorcs
que, cm busca de mais objctiva definição isolaram-se, COil\O foi o
caso do Parque lndigcna do Xingu, obra do esforço pioneiro dos
irmãos Villas Boas.
Assim, cm dezembro de 1967, foi criada a FUNAI, Fundação
Nacional do lndio, vinculada ao Ministério do Interior, à qual foi ou·
torgada a responsabilidade de executar, de modo amplo c integral c
sem subcstalcccr essas responsabilidades a nenhum outro órgilo, a
politica indigcnista do Governo brasileiro. Apoiada juridicamente
num Estatuto, as metas principais da FUNAI resumem-se no rcs·
peito à'pcssoa do lndio c ao grupo tribal, preservação de sua cultura,
assistência educacional e médico-sanitária, garantia de posse de suas
terras visando à integração do indlgcnn na ·sociedade nacional, de
modo lento, progressivo c espontâneo.
·
lidar com culturas diversificadas c primitivas c harmonizar essa
tarefa com a burocracia citadina das repartições públicas é aspecto
que merece meditação dos tl:cnicos c administradores, pollticos e
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-297homens de Estudo c leva a deduzir por que nilo tem sido tilo simples
o desempenho das atribuições da FUNAI.
Por outro lado, havia necessidade de corrigir distorções im·
postas contra a cultura ind!gcnu por cstcriótipos secularmente impin·
gidos c que limitam os esforços de integração.
Logo no inicio de suas utividudcs, a FUNAI foi alvo de uma
campanha vinda do exterior, que imputava de genocida a poHticu in·
digcnistu do Governo brasileiro. As fontes de tais campanhas, facilmente identificáveis, embora desmascaradas com ·provas
exaustivamente expostas à Imprensa estrangeira, continuam, ainda
hoje, utuundo cm nome de principies que jamais praticaram os seus
fomentadores quando detinham o poder.
Nunca a população indígena neste Pais cresceu de modo tão harmonioso, dentro de cada padrão cultural, como agora. A partir cxutumente de medidas efctivas de. protcção, sobretudo médico-sani·
tárius, quase todos os grupos tribais, da Ilha do Bananal ao Xingu,
incluindo os Xuvantcs e Bororos, vêm-se expandindo, sem os pcrcal·
ços das epidemias dizimadoras de outrora. Quinze Equipes Volantes
de Saúde, constituídas, cada uma, de um médico, um dentista, uma
enfermeira diplomada c um laboratorista, buscados nas sedes das
Delegacias Regionais c cm Bras!lia, percorrem periodicamente as
áreas ind!genas no exerc!cio da medicina preventiva c curativa, Nas
aldeias, em carátcr permanente, encontram-se atcndcntes de saúde,
que são !ndios formados pela FUNAI pura auxiliar o trabalho dos
médicos e ministrar a medicação receitada. Ainda nos Postos ln·
dígcnns, encontram-se unidades de medicamentos ou farmáciaspadrão com estoque renovado periodicamente. A FUNAI mantém
um hospital na Ilha do Bananal c châcaras-ambulatórios, convénios
com o Ministério da Saúde, o FUNRURAL, a Fundação SESP c
todas as secretarias e entidades de Saúde existentes em áreas ind!·
genas. Esta é uma das razões por que não mais ocorrem as epidemias.
No setor de Educação, os números podem ser expressos, inicial·
mente, pela população escolar, que é de 10.621 alunos, para 138
escolas; onde lccionam 141 professores c 91 monitores bilingUes. Os
indiozinhos aprendem a ler, primeiro na sua Hngua de origem c
depois em Português, medida que visa ao resguardo da cultura de
cada grupo. Pura o desempenho desse ensino bilingUe, cursos espe·
ciais formam monitores igualmente saldos dos próprios grupos
tribais.
Antes da FUNAI, qualquer pessoa, mesmo sem preparo
intelectual ou psicológico era designada para chefiar Postos lnd!genas. À~UNAI, levando em conta que os Postos Indígenas representam a'unidude básica do órgão e onde é executada, na prática, a
pol!ticu indigenistu, resolveu criar cursos especiais de formação de
Técnico em lndigenismo, em convênio com Universidades e outros
órgãos do Governo Federal. Para esse curso somente silo aceitos candidatos que apresentam cur~!culo de t• e 2• graus de escolaridade c a
nomeação do técnico depende do resultado de um estágio de três
meses em aldeias ind!genas. Cento e setenta técnicos já concluíram o
curso e se encontram em-uilvidude. 1:: evidente que nilo pode haver
uma escola pura formar scrtanistas, profissão inata como se observa
nos irmi\os Villus Boas, mas uma noção de Antropologia, de sobrevivência nus selvas, de primeiros socorros, de comunicações, isso é in·
dispensável pura quem deseja lidar com !ndios.
Agora, u FUNAI partiu pura a execução de projetes de
desenvolvimento comunitãrio, entregando a tarefa a experientes antropólogos, que respondem pela implnntnçilo da iniciativa, passo
inicial pura a integração dos grupos tribais com capacidade competi·
tiv11junto à sociedade nacional.
Terra é o problema que continua u desafiar a pol!tica inriigenistn
do Pais, mas jâ às vésperas de uma soluçilo adequada c definitiva por
parte do Governo.
Pelos seus aspectos explosivos, us questões de tcrros requerem
medidas que se antecipem à sua ocupuçilo pela populuçilo envol·
vente, como 11 intcrdiçi\o dns novas áreas verificadas, puro futura dcmarcnçilo dentro du renlid11dc populacional de cada grupo.

O Sr. ltalí•lo Coelho (ARENA- MT)- Permite V. E'x• um
aporte?
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - 'f'l) - Com o
moior prazer.
O Sr. ltall•lo Coelho (ARENA - MT) - Fulandp sobre o
!ndio, V, Ex• diz, em grande porte, do meu Estudo de Moto Grosso.
Começou V. Ex• referindo-se a essa personalidade inigualável dó ..
Morechol Cândido Moriano da Silva Rondon. Tenho o prazer e, até,·:
a honra de conhecer, nos pontnnnis, nos sertões c nas scrru'tlius muto·
grossenses, as linhas, hoje humildes mns naquele tempo gràndiosas,
de Rondon, porque foi percorrendo o solo vazio de brasileiros e
cspursamente ocupado por indígenas que ele conheceu csso populaçilo c a tomou de amores, amores quase ancestrais, pois nas veias
de Rondon também corria sangue ind!gena. O problema ind!gcna,
no Mato Grosso, na Amazônia Legal sobretudo, atualmcntc ocupado pelos brasileiros, está, a exigir providências prontas, uma convivência íntima entre a FUNAI e o INCRA, para a delimitação das
áreas ocupadas pelos ind!genas. Temos, por exemplo, o Municipio
de Barra do Garças, hoje um dos principais focos de progresso do
Brasil Amuzônico, em que cerca de oitocentos mil a um milhão de
hectares de terras estão, mais ou menos, destinadas às Reservas lndí·
genas. Mois ou menos, porque não estilo ainda legalmente demarcados, c a maior parte dos conflitos que existem entre colonizadores c
indígenas ê cxatamcnte por falta da devida dcmorcoção. Sabemos do
grande esforço da FUNAI, nesse sentido. Precisamos do apoio do
INCRA, para que os brasileiros possam explorar convenientemente
us áreas destinadas às Reservas Indígenas, que, além' de Reservas
Indígenas, poderão constituir-se em parques florestais de reservas de
proteção du natureza. V. Ex• está proferindo magnífico discurso c
tem toda a minha solidariedade.
O SR. PETRÓNIO .PORTELLA (ARENA - PI)- O aparte
de V. Ex• bem demonstra o mestre que é V. Ex• deste problema.
Devo dizer que a FUNAI está exatamentc fazendo a intcração
entre os dois grupos de brasileiros: os !ndios c os colonizadores. E te·
nho a certeza de que o INCRA não faltará ao seu dever de colaborar,
de forma eficiente, no sentido de que o FUNAI possa desenvolver
essas atividades ligadas no problema fundiário, que, desgraçadamente, vem sendo o problema crucial no relacionamento brancos c
índios.
O Sr. Mauro Bene•!des (MDB -CE)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Scnodor? (Assentimento do orador.) - Nobre Se·
nadar Petrônio Porte lia, desejo, em nome de minha Bancada, associar-me a esta homenagem que V. Ex• presta ao silvícola brasileiro.
Nesta Capital, a Semana do lndio vem sendo festivamente comemo·
rada; inclusive no Aeroporto de Bras!lia foi montada, sob a respon·
sabilidudc do FUNAI, uma interessante amostra, com peças va·
riudas do artesanato indígeno. No que tange oo MDB- no instante
cm que V. Ex• se reporta ao trabalho da FUNAI- desejo destacar
uma proposiçilo, que objctiva oferecer àquela entidade recursos para
o cumprimento das suas nobres finolidudes. O nobre Senador Nelson
Carneiro, cm projeto que tramita nas Comissões técnicas do Senado,
propõe que as dotações, consignodus na Lei de Subvenções c não
recebidas pelas cntidodcs beneficiadas, revertam em favor da
FUNAI. Seria, então, umo modolidodc de somar-se mois uma ajudo
expressivo àquela instituição que prcst11, rcnlmcntc, os mais relevantes serviços no !ndio brasileiro. Quero, portanto, reiterando a nosso
solid11riedode uo pronunciamento de V. Ex•, render u nbssa sincera homenagem uo Murcchol Cândido Mariano du Silva Rondon c
a Villas-Bous, pelo muito que fizcrom c vêm fozcndo, puro apre·
ximar o !ndio da civiliz11çilo.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. Se·
nadar, sou muito grato u V, Ex• pelo aparte com que me honrou.
Minha palavra era 11 paluvro da Maioria; agora, foz-se do Senado Fc·
dcrul, com a udcsilo da Minoria, através de V, Ex• '

•
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sciros c grileiros, a FUNAI rccorre1los remédios jurídicos, O Estatu·
to do lndio determina que as terras indígenas sejam demarcadas. En·
trc esta determinação legal e o seu cumprimento, evidentemente M
muito o que fazer, Mas a FUN..U dispõe-se a cumprir a lei.
Estes são apenas alguns aspectos da humana politica indigcnista
desenvolvida em nosso País através· da FUNAI, organismo que mere·
·cc o respeito c a ajuda de todos, conscientes de que n causa indigenis·
ta não é apenas tarefa do Oowmo, mas uma cspécie.de cruzada na·
cional a necessita~da colaboraçiiovolunt6rin de cada brasileiro, : ·...
A FUNAl-trata do índio e·esseassunto diz respeito a cada brasi;
leiro. Com o índio temos sempre uma dívida a pagar. Aquela con·
traída pela ação dos nossos antepassados e por sua omissão e a que
diz com a nossa indiferença nos dias que correm.
Porque queremos uma Nação livre, mas·ju·sta;<'llesejamos ver
nela integrados todos os brasileiros de todas as classes-e regiões, de
todas as cores, a fim de que os·direitos humiiAOs.possam ser por to·
dos exercidos.
Entre esses, os índios, os ISO·mil brasuciros, que jâ têm alguma
coisa, mas a quem falta a ajuda moral e material, que é dever de
cada um de nós conceder.
i.
Os problemas de justiça an'tes de serem do Estado hão de ser
imperativos morais de nossa consciência humana. Sem isso a açiio se
perde cm equívoco, porque destituída da inspiração maior que nasce
do corpo social vigilante e indormido.
Hoje é o Dia do lndio, Façamos dele, ano após ano, dia de
festa, com a nossa conscii:ncia pacificada pela integração plena, por·
tanto, humana e cristã.
A FUNAl merece nossos estímulos. Que ela seja sempre o ins·
trumento poderoso em prol dos direitos humanos- por cuja prote·
ção trabalha o Governo cm sintonia com a Nação, que queremos
mais cristã,
Neste dia, a melhor das homenagens, é sabermos bem o que
uinda nüo fizemos pelos indígenas, dispondo-nos a integrá-los, na
solidária sociedade que, se queremos próspera, queremos também
justa e cristã. (Muito bem! Palmas, O orador é cumprimentado,)

Somente o vertiginoso desenvolvimento brasileiro poderia
propiciar ao Banco do Brasil crescer de forma tão formidável. A
proliferação de suas agências e escritórios no exterior é, assim, renexo de nosso croscimento, projcçiio da firme e ininterrupta caminhada
que empreendemos, a partir de 1964.
J;:·prcciso, no entanto, focalizar essas inaugurações, pais cada
uma dela&>sc reveste de importância especial, todas testemunhando a
continuidade administrativa e a competêncili com que o Brasil vem
sendo conduzido após a Revolução. Nilo estamos diante de um crcs·
cimento meramente llsico de nosso maior estabelecimento de crédi·
to, j6 tornado um dos maiores de todo o. mundo. Na verdade, essa
expansão do Banco do· Brasil, no exterior, é fruto da ação firme,
clarividente e continua com que o Governo se dispõe a impulsionar o
progresso brasileiro, de tal forma que nos situemos o mais breve
possível entre as grandes potências, os países desenvolvidos.
Dai a importância dessas solenidades, que se vilo sucedendo.
Não é somente o Banco do Brasil que cresce c se espalha, ombreando
com as maiores organizações bancArias do mundo. t;: também o Bra·
si! que cresce, se desenvolve e vai ocupando, paulatina mas' segura·
mente, a posição destacada com a qual sonharam nossos antepassados! t;: a concretização do grande compromisso da Revolução de
1964, de guindar o Brasil à condição de grande País.
Sr, Presidente, cm Chicago se localiza a maior bolsa de mer·
cadorias do mundo, onde silo feitas as grandes transaçõcs de produ·
tos agrícolas como a soja, o algodão c o milho, de que jâ nos torna·
mos grandes produtores. t;: evidente, assim, a importância de que se
reveste a presença, lá, de uma agência do Banco do Brasil, novo e
importante elemento de apoio com que agora se pode contar em nos·.
so comércio exterior.
·
Rejubila-nos, ainda, a forma sâbia c constante com que
oportunidades como as oferecidas por essas solenidades de inaugura·
ção são aproveitadas ao máximo pelos homens que conduzem o
agigantamento da economia nacional, Antes de inaugurar a agência
de Chicago, o Presidente Ângelo Calmon de Sã manteve encontro
com grandes banqueiros norte-americanos, ocasião cm que conde·
nou, em discurso, a política de protccionismo tarifário, defendendo o
comércio internacional livre no mundo ocidental c deixando .claro o
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra ponto de vista brasileiro cm torno de questão tão relevante, inclusive
acentuando que não tememos propriamente o protecionismo, pois
ao nobre Senador Lourival Baptista.
fácil nos seria a ele responder com medidas idênticas, resguardando
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o nossos interesses, mas comprometendo, decerto, o interesse comum
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
do mundo livre,
Tenho sempre registrado, desta tribuna, a inllllgUI'ação de agên·
Almoçando com aqueles banqueiros, com eles examinou a
cios e escritórios do Banco do Brasil no exterior. Faço-o por entcn· evo1ução da economia internacional, especialmente as relaçõe6
der de meu dever saudar esses eventos, de indiscutível importância Brasil-Estados Unidos, num encontro dos mais positivos,
pura o nosso País, e que· ainda demostram a excepcional capacidade
Em Genebra e Zurique - nesta última proferindo conferência
de expansã,o do nosso maior e mais importtllltC estabelecimento de em seminário ali, realizado sobre o Brasil - o Dr. Ângelo Calmon
cri:dito e um dos mais poderosos instrumentos de nosso progresso,
de Sá, também, debateu temas do interesse brasileiro. Aludiu ao
Vt:nho, assim, mais uma vez, congratular.. mc com o .eminente vertiginoso crescimento do nosso País a partir de 1964; abordou a
Presidente Ernesto Gcisel, com o Ministro Mário Henrique Simon· questão de nossa balança de pagamentos, mostrando que as medidas
sen, com o Presidente Ângelo Calmon de Sá, com os Diretorcs c todo jâ adotadas pelo Governo limitarão nosso déficit, tendendo logo
o funcionalismo do Banco do Brasil pela inauguração de sua quarta para posição de equilíbrio; expôs n exala situação brasileira no tocan·
filial nos Estados Unidos, cm Chicago, c de mais um, escritório na · te a endividamento externo, Com segurança, demonstrou que ·
Europa, cm Genebra, que é a undécima dependência do Banco do continuamos e continuaremos a ser, por muitos anos, um dos países
Brasil nu Europa e a trigésima cm todo o mundo,
mais propícios a investimentos estrangeiros, estando nossa dívida
Ao •inaugurar a Agência de Chicago, o Presidente Ângelo sob seguro controle.
Calmon de Sá anunciou a próxima abertura da quinta ngência nos
Sr. Presidente, i: preciso que nunca deixemos de expressar nosso
Estados Unidos, em Washington, a qual apresenta importância e sig· regozijo c nossa confiança diante de ncontecimentos como estes a
nificudo muito especiais, pelo fato de loculizar·sc na capital que venho aludindo, que silo sempre auspiciosos mas correm o risco
amcrícunu.
· de se tornarem, pela sua própria repetição, objeto de uma atenção
Sr. Presidente, é evidente que essas inaugurações traduzem a menor. Têm eles importância muito maior e mais profunda, pois silo
pujança de nossa economia c do Banco do Brasil, que vui estcnden· demonstrações as mais enf6ticas de que o Governo Federal vai
do sua rede de rtlinis e escritórios por todo o mundo. Em breve, outra cumprindo, com tranqUilidade, segurança c patriotismo, o
depcndônciu estará sendo instalada no Golfo Pérsico, muis precisa· compromisso assumido de tornar o Brasil grande potência o mais
mente em Bahrein, que vem substituindo o Líbano - devorado há rapidamente possível, Bo que vimos seguidamente verificando, intcr·
cerca de um uno por terrível guerra civil - como grande centro nu c externamente, através de fatos concretos que nem os mais cegos
cconômico·financciro do Oriente Médio.
e empedernidos adversários podem encobrir, ocultando-os da Naçilo
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termos ·tornado potência emergente, que caminha veloz c segura·
mente para tornnr·se grande ainda neste século. " necessário que o
povo brasileiro seja informado da verdade, inteirando·sc de fatos
como estes a que me venho referindo c vendo que está sendo conduzi·
da vitoriosamente a luta de nosso engrandecimento e que nada
deterá, nossa marcha para a frente, pois é irrevcrslvel o processo de
desenvolvimento brasileiro. E, sobretudo, que podemos confiar cm
nossos dirigentes, naqueles aos quais a Revolução confiou a árdua
mas gloriosa tarefa de tornar o Brasil um grande País! (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (M DB - PB, Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:

0. SR. RUY CARNEIRO (M DB - PB) .- Aprndeco o aparte
do cm mente colega Mauro Benevides, do Ceará, Ele teve a gentile>.a
de apartear-me c o fez muito bem, porque os nordestinos têm para
com aquele grande homem dc~aparccido uma imorrcdora gratidãci,
pelo carinho com que ele tratou ·o Norde.•te, e por que não dizer todo
o Brasil.
·
Sr. Presidente, uma oração sobre a figura singular de Getúlio
Vargas deveria ser cscrilu, como o fiz em outras upor:.unidudcs,
porque fica registrndu nos nossos anais.
Mus, ~r. Presidente, por uma dessas coisas incríveis. ontem,
durunte o dia estive acamado, E o nosso médico, Dr. l.llcinno Vieira.
esse ilustre Curdiologista, aconst:lhou·me até que nilo viesse ao
Senado, por isso não pude prestar minha homenagem. por escrito,
mas niio poderia deixar de exultar a grande figura de Vargas, o
homem sobre quem O" futuro falará mclhor:visto quejll passou para
:t História. As paixões v:io-se apagando c, então. os brasileiros
responsáveis pela vida desta País terão de veri'ficar que a infra-estru·
tura eeonômica, politica, social, foi feita por ele. E dai, o Ministêrio
admirável que ele trouxe pura o seu Governo: a obra notável que ele
realizou através do seu grande Ministro do Trahalho. Lindolfo
Collor; Ministros como Osvaldo Aranha, José: Américo, Afr:inio de
Melo Franco, Josê Maria Witacker, Horácio Lafer. Marcondcs
Filho, Salgado Filho, João Marques dos Reis, Agumenon
Magalhães. Enfim; Sr. Presitlente, o que ele trouxe para o Ministério
era demonstração soberba da sua inteli~i:ncia e das suas qualidades
politicas:

Hoje í: 19 de abril, dia cm que nasceu, cm São Borja, Rio
Grande do Sul, a figura singular de estadista que foi o notável Presi·
dente Getúlio Vargas.
Desde 1965, nesta data, tenho por norma e~altar esse grande
homem, precisamente na data cm que se registra o seu nascimento.
Sempre evitei falar no dia 24 de agosto, por considerá-lo um dia
de tristezas, c, por isso mesmo, estabeleci o critério de, a partir de 19
de abril de 1965,jamais deixar de enaltecer esse grande brasileiro que
foi Getúlio Vargas.
·
Somente 'uma vez pronunciei-me no dia 24 de agosto, no ano em
O Sr. Mauro Benevídes (MDB - CE)- Permite .V. Ex• um
que nossa Bancada tinha apenas sete Senadores. Era necessário que aparte?
um deles falasse sobre o desaparecimento do grande Presidente, e
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB) -Pois não.
estavam na Casa dois Senadores, o Senador Adalberto Sena c cu, e o
Senador Adalberto Sena havia feito um discurso sobre o Senador
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Ministros como Gusta·
paraibano, João Arruda, desaparecido cm São Paulo, cabendo-me, vo Capuncma, que continua a honrar a vida pública do Pais.
então, a incumbência de discursar.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB) -Iria chegar no nosso
Sr. Presidente, o que me alegra, o que me agrada, o que me dá
Ministro Gustavo Capanema, porque iniciei fulàndo que Getúlio .
entusiasmo, o que me dá felicidade é exultar a figura do grande esta·
Vargas cuidou da Educação e era tal a sua atenção c caiinho para os
dista, do menino de São Borja, que passou para a história,
problemas da Educação cm nosso Pais, que colocou à frente daquela
indiscutivelmente, como o maior político de todos os tempos.
pasta um homem da estatura moral e intelectual de Guswvo Capane·
Homem de absoluta sensibilidade, preocupado com os problemas do
ma, ou melhor, o homem certo para o lugar certo.
trabalhador, tanto assim que um de seus primeiros atos, no poder,
foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria c Comércio, tra·
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. E•• um
zendo, como conseqUência, a lei dos dois terços, férias remuneradas, aparte?
criação dos institutos de aposentadoria, assistência médica c
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Com muila satisfa·
hospitalar, fixação das jornadas de trabalho c a garantia de esta·
· ção, Senador Paulo Guerra.
hilidade após dez anos de trabalho, medidas estas que cristalizaram o
prestigio de Gct(Jiio Vargasjunto ao povo.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE) - Cumprimento V, Ex•
pela fidelidade à memória do eminente estadista q.ue foi Getúlio Var·
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - V, Ex• permite um gas; c compreendo ati': esse sentimento, que tem suas bases telúricas
pela aliança, no passado, entre a pequena c grandiosa Paruiba c o
aparte?
Rio Grande do Sul, através de seus grandes Presidentes Getúlio Vnr·
gas e João Pessoa. Talvez seja esse sentimento que inspire mais
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Com muito prazer.
V. Ex• a falar na dnta de aniversário de Getúlio Vargas, no Senado
da Repúbli<Oll. Vargas foi, realmente, um marco dentro do processo
.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador Ruy político brasileiro. Podemos divergir das suas ambições, mas deveCarneiro, a exaltação que V. Ex• faz, neste instante, da figura incon· mos reconhecer n grandeza do seu governo, principalmente no que se
.fundível de Getúlio Dornelles Vargns, i':, sem dúvida, dus mais justas relaciona uo pluno social, como V. Ex• bem acentuou. Agora,
e das mais merecidas. Dirigindo os destinos do País por quase duns quundo V, Ex• fula no seu Ministério, nn capacidade que ele tinha
di':cndas, o saudoso lider gnúcho realizou de fato, entre nós, uma de aficinr homens pura ajudá-lo a governar, V. Ex• esqueceu os
obrn impereclvel, na qual se destaca, sobretudo, a legisluçilo social, eminentes pcrnambucanos João Cieofus de Oliveira, convocado cm
cm que se acham consubstanciadas aquelns aspirações mais legítimas bon hora, dos quadros du UDN, para integrar, seu Ministório, nu
das classes trabalhadoras. No momento em que V, Ex• registra a Pustu du Agricultura onde realizou magnífica administração nesse
data nntalfcia do• Presidente Vargas, desejamos nós, que fomos seus importunte setor du administração federal, e também o saudoso ho·
contemporâneos, comungar dos sentimentos de V, Ex•, enaltecendo mcm público, professor de direito, estadista e administrador
aquela figura indiscutível. E esse enaltecimento, tenho certeza, primoroso, Agamenon Sé:rgio de Godoy Mugalhues, que exerceu
haverá de interessar às gerações porvindouras: Meus cumprimentos seguidumcate os Ministérios do Trahulho c du Justiç:u, c que soube:
a V, E~•. pela sua iniciativa na tarde de hoje, repetindo um trabalho imprimir à vida pública do Pais, c tumb/:m no meu Estudo, uma
utuuçilo marcante nos diferentes cargos que e~crceu. li onru-mc ter si·
pnrlumentar dos mais dignos e dos mais coerentes, de 1965 atê hoje.
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oportunidudc para prestur-lhc, como também uo ex-Presidente. Var
gm, u homcnugcm c o preito do reconhecimento. do meu Estudo.

.

O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- ~· Ex• há de convir
que é realmente um perigo quando se fala de improviso, visto que,
vinde regra, a memória nos trai e esqu~:cemos de citar nomes como
o que V. Ex• muito bem lembrou, qual seja o do nosso ex-Colega c
ilustre Ministro da Agricultura de Vurgas, Senador Jollo Cleofus, •
nindu o Ministro du Guerra General Leite de Castro, como, também,
o nosso suudoso Presidente o Ministro Eurico Guspur Outra; que
caminhou com Getúlio até o fim da·b"'lnlha . .Agràdeço a V. Ex• 'U''
njudu que me está dando, lembrando os gr~lldes nomes oue por ve·
zes me escapam,

·

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite ·v.
apnrtc?

~x•

ur.

Purtido, prestando assim um grunde serviço u este Pais c interpretando lielmcnte - com atuuçiio c com medidas preventivas - o verdadeiro sentimento nacional, que niio aceitu e repugna o comunismo,
uteu e mutcriulista, que é carrasco da liberdudc c que ofende e
vilipendia a dignidade humana. Então, o Presidente Getúlio Vargas,
no momento decisivo da vida nucional, plantou us primeiras raizes,
'mpedindo que o comunismo fosse uma corrente poderes~ neste
Puls. E a invocação que ruço, rendendo homenagem à memória do
Presidente Getúlio Vargus, no dia do seu aniversário nutallcio, é de
pulpitantc utualidadc; porque esse mesmo sentimento pulpita c
refulgura nu consciência democráticu do eminente Presidente Ernesto Geisel que, como seu partido eu colaborução de todos os elementos
da..QposiçAo, aqueles de bou vontade c realmente democráticos, não
permitirão de modo algum que a subvcrsiio se torne ·vitoriosa neste
Pais.

O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Muito agradecido,
Senador Eurico Rczende, pela gentileza de suas paluvrus, caracterizadas por uma demonstração de profundu bondade.
Quando V. Ex•, generosamente, diz que sou um bom orador,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Preliminarmente, desou
um
modesto orador nesta Casa, apesar dos 25 anos cm que aqui
vo dizer que V. Ex• não omitiu espontuncamcntc os vultos compleme
encontro,
sempre procurei manter uma só posição, sou um
mcn lados nas intervenções aqui produzidas ao discurso de
homem
de
centro.
V. Ex• V. Ex• está usando a estratégia do bom orador, porque o
Ilustre Senador Eurico Rczendc, penso que, acima de qualquer
Plcnilrio, notundo omissões, passa a participar ativamcnte do discurposição partidária, devemos esquecer as mágoas relacionadas com o
so do orador. Se V. Ex• niio tivesse sofrido essa ligeira fratura de
grande Presidente Vargas, pelo muito que cle.realizou pelo Brusil,
mcmórin, nua teria tido oportunidudc de ouvir us intervenções dos
pois era um grande coração c um egrégio estadista.
eminentes Senadores Mauro Bcnevides c João Cleofas, aliáS: rctiflco,
Quero dizer u V. Ex•, Senudor Eurico Rezende, que, de certa
Paulo Guerra- digo isso porque ainda sinto aqui a saudosa ausi:nfeita,
privuva eu da amizade do Presidente, pois me distinguia com
ciu do nosso eminente cx-colcgu por Pernambuco. Mas quero agora,
sua estima pessoal, quando então perguntei-lhe por que nuo tinha
cm nome du Alinnça Renovadora Nacional, associar-me à justa
. levado os trabalhudores pura o Partido Social Democrático, e ele reshomenagem que V. Ex• presta ao eminente estadista aniversariante.
pondeu: "não os levei pura o Partido Social Democrãtico, porque
E o ruço dizendo que, com o decurso do tempo, a memória pessoal
eles não acreditavam em vocês, e para que niio fossem em marcha
roi desaparecendo - c isto não permitiria nunca um julgamento
acelerada para o Comunismo, então, formei o Partido Trabalhista
isento- e forçou a dar lugar à memória da História, pela perspectiBrasileiro." Este i: um depoimento que eu niio desejava fazer nestas
va do tempo decorrido. E isto nos permite um julgamento imparcial
palavras
de comemoraçuo, citar fatos polémicos, dai, niio querer me
da liguru do ex-Presidente Gctú'rio Vurgus. Foi um homem de obra e
rererir no 24 de agosto.
de destino polêmicos. Obviamente polêmicos, porque nasceram
dumu rcvolucüo, que por si só quer dizer controvérsin. Ele governou
O,Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um
o País numa época difícil: em primeiro lugar. dispondo durante dois
aparte? (Assentimento do Orudor.) - Apenus pura ruzcr um ucrésanos, se não me falha a memória, do regime constitucional; depois,
cimo que eu acho cssenciul no brilhante discurso de V. Ex• Nós teredo regime do arbítrio; c finalmente, através da vontade popular,
mos que relembrar, neste instante, a ligura de um grande mineiro
governou o País no regime csscncinlmente democrático, prestundo
que integrou o último ministério de Getúlio Vargus; Tuncredo
grandes serviços ao Brasil. Seria imposslvel, porque o aparte subsNeves, cujo talento, patriotismo, espirita público e combatividade,
tituiria o discurso, fazer um exume completo da obra de Getúlio Vartudo isso, permanecem ii disposição de nossa Pãtria e, mais pargus. M:ts recruto c capto um ângulo de grande alirmuçuo do seu
ticulnrmente, do Parlamento Brasileiro.
governo, da sua ução de estadista c que, por si só, motiva o agradeO SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Muito agrudecido a
cimento pércnc dos brusilciros, Foi o seu combate sem trégua ao
V. Ex•, Senador Mauro Benevides.
comunismo c tl subversão, essa foi uma dus suas cuructcristicus
A cupucidudc e o tirocínio politico do Deputado Tancredc
fundamentais. E ele soube conciliar aquilo que era muito do seu
Neves, do glorioso Estudo de Minas Gerais, meu particulur umigo,
paladar, o gosto pela clientela eleitoral, com 11 visão de sociologia
uinda hoje pontiflcum no Congresso Nacional.
politica. Vcrilicou que o período discricionário cstavn se esvaindo
Meu desejo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ao citur nomes, tem
diante da ,iminência da vitória aliada no mundo; sabia que o Brasil
u flnulidadc prccipua de demonstrur que o inesquecível Presidente suiria rcingn:ssur no regime pnrtidúrio, então, o que l'êz'? Criou o Partibiu ccrcur-se de pessoas capuzes de ujudá-lo u seryir bem no Brasil.
do Social Democrático através dos seus interventores, pura abrigar
us correntes idt:ológicus conscrv~tdorus. Mus, vcrilicundo,,,
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite V.
Ex• um upurtc?
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Aliás, um dos mniorcs
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Ouço o upurte do
a tos políticos do seu Governo.
nobre Scnudor pelo Murunhilo, Senudor Henrique de Lu Rocque.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -'-... que 11 criução do
Purtido Social Dcmocriltico, isoludumcntc, iria criar um confronto
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) Louvo-me,
neste Pnis, criando condições propicias pura o desenvolvimento do honrudo Scnudor Ruy C11rneiro, pelo preito de rcvcrênciu que hú dez
comunismo, criou -tumhém mercê do seu prestígio junto às mussus unos, consecutivos, prcst11 V. Ex• 11 um grande br11sileiro. Discorr;r
trubulhodorus - o Purtido Trubulhistu Brusilciro. Porque se licassc sobre Gctitlio Vurgus i: rccord11r 11 vida c 11 morte de um inesquccivel
upcnus nu sua órbitu o PSD c a UDN, tumbém conscrvadorn, o Purti- homem público, que umuva o povo que governou sem limites no seu
dn Comunistn'seriu talvez, jl1 nuqudn época, no Brusil, o muis forte ufcto. O Presidente Vurgus conscicntizou, sem dúvid11, o povo bradu América Lutinu. Mus, criundo o Purtido Trubulhislll brusilciro, sileiro purn 1\S ctupus do SCU gr11ndc destino. 0 homem roi 11 SUII
mctn, u libertução cconômicu d11 Pútriu o seu obstin11do desidcruto.
ele deslocou us massus lrabulhndorus, os sindicatos, pnru uquele

O SR. RUY CARNEIRO (MDB Senador Eurico Rczendc.

PB) - Pois nua, nobre
·
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cm todas us oportumdades presto a esse extraordinário ex-Chefe de
Estado. O tempo passa e a recordação, a sua obra de Governo
jamais serão esquecidos, jamais sairão do coração c <la lembrança d~
grande massa da gente brusil~irn.

Em discussão a matéria quanto àjuridicidnde.
Não havendo quem queira discuti-la, vou encerrar à discussão.

(Pausa.)
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada por fui·
ta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Agradeço o bondoso
aparte do representante do Estado do Maranhão, Senador Henrique matéria constante da Ordem do Dia.
Hâ oradores inscritos.
de Lu Rocquc, que veio ilustrar o modesto discurso que ora faço.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves.
D~sejo, ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo justiça à·
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA- AM. Pronuncia o scguin·
memóna do grande estadista, atribuir-lhe o lançamento das bases
par? o futuro da exploração do petróleo no Brasil, quando a 29 de íc discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores,
Já tive oportunidade de afirmar, desta tribuna, que o inegável
abnl de 1938, através do Decreto-lei n• 395, criou o Conselho Nacional do Petróleo, bem como em 1941 construiu a Usina Siderúrgica êxito do atua! Governo é fruto da lúcida liderança c da visão de esta·
de Volta Redonda, que deu origem à Companhia Siderúrgica Na- dista do Presidente Ernesto Geiscl, bem como do alto n!vcl de uma
cional.
·
equipe ministerial, cujo trabalho integrado c devidamente planejado,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, 19 de abril é uma data feliz para submisso exclusivamente às exigências do desenvolvimento nacional,
o Brasil, pois nascia cm São Borja, no Rio Grande do Sul, o admirá- está conduzindo o Pais, no plano externo, aos seus destinos d~ Gran·
vel gênio político Getúlio Vargas, cuja memória, nesta tarde tenho a de Potôncia e, no plano interno, ampliando incontestavelmente a
popuhiridndc do Chefe da Nação c do seu Governo, expressa a Sua
felicidade de exaltar. (Muito bem! Palmas,)
'
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a hora do Excelência, em todas as oportunidades, nas visitas e viagens que'
empreende a todos os Estados, pela vibração popular com que é'
Expediente, passa-se à
·
aplaudido c incentivado pelas massas, reconhecidas à seriedade e à
ORDEM DO DIA
eficiência do Regime Rcvolucionârio que retirou o Brasil do caos,
Presentes 30 Srs, Senadores.
dinamizou a sua economia c, nqs dias·atuais, a despeito da crise que
assola c convulsiona o mundo, mantém o processo do nosso dcscn·
Item I:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 65, de volvimento que- é justo salientar - não se restringe a mero cresci·
1976, do Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a menta cconômico, porque tem como prioridade essencial, cm vias de
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do documento atingimento, a valorização do homem c a constante melhoria da
"Carta Aberta a Todas as Gerações", lançado pelo Grupo qualidade de vida dos brasileiros.
Neste meu pronunciamento de hoje, porém, Sr. Prcsidcnte,_Srs.
Jovem da Associação Brasileira para o Rearmamento Moral.
Senadores, quero ater-me a um testemunho c a algumas consi·
Item 2:
dcraçõcs à ntunÇào de um Ministério cujas missões específicas, por'
Votação, em turno único, do Requerimento n• 66, de força de suas atribuições legais, interessam de perto no meu Estado e
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a a minha Região, porque entre elas se inclui a de promover o dcscn·
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do volvimento regional - c da execução de seus programas, na razão
Presidente da República, General Ernesto Gcisel, pronuncia· direta do seu ôxito ou do seu fracasso, dependerá, inelutavelmente, o
do por ocasião da inauguração do Aeroporto Eduardo progresso, ou o desaparecimento da Amazônia, cm termos de intcgri·
dade territorial submissa à soberania nacional, pois como tem sido
Gomes, em Manaus.
dito e repisado, num mundo ameaçado pela fome c pelas funestas
Não há quorum para deliberação e, cm conseqUência, as maté· conseqUências da explosão demográfica, as convenções sobre frontci·
rias constantes dos itens I c 2 terão sua votação adiada para a ras e soberanias nacionais não serão, certamente, supcrpostns aos
próxima sessão,
interesses de sobrevivência da humanidade (Robert Britain, ln"A
Luta Contra a Fome").
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
. Em sua Mensagem ao Congresso Nacional, ao início da prcsen·
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara te sessão legislativa, o Senhor Presidente da República acentuou que
n~ 114, de 1975 (n• 10-C/75, na Casa de origem}, de inicinti·
a ução do Governo com vistas no desenvolvimento da Amazônia,
va do Senhor Presidente da República, que autoriza a transfc. coordenada pela SUDAM, dedicou especial atenção às atividades de
rônciu, para o patrimônio da Universidade Federal de Juiz de programação e coordenação do POLAMAZONIA, já que lO dos 15
Fora, dos imóveis que menciona, tendo
pólos do Programa encontram-se cm sua ârea de jurisdição. E ndinn·
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<'s 145 e 146, das tau que o POLAMAZONIA prevô a aplicação de CrS 2,5 bilhões no
Comissões:
período de 1975-1977, provenientes do PIN, PROTERRA c de ou·
- de Educação e Cultura e
tras fontes, como o Fundo de Desenvolvimento de Programas ln·
-de Finanças.
tegrados - FDPl, c o Fundo de Desenvolvimento de Áreas
Estratégicas- FDAE.
,
,
Em discussão o projeto.
Acrescentou, por sua vez, mais especificamente com relação à
Nilo havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão.
Amazônia Ocidental, que a SUFRAMA, com o objctivo de garantir
(Pausa.)
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada por o processo de desenvolvimento da Zona Franca de Mannus, deu
inicio ii elabornção do' plano diretor plurianual, que possibilitarâ a
falta de quorum.
adoção de uma nova estratégia de ação em consonância com a rccen·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
te orientução uprovada pelo Conselho de Desenvol'vimcnto Eco·
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da nômico; deu prosseguimento à impltmtação dus obras de infra-estru·
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), turu do distrito Industrial de Manaus, investindo CrS 41,9 milhões
do Projeto de Lei do Senado nq 255, de 1975, do Senhor nu impluntução do sistemu viúrio, energético, de ubustecimento
Senador Osircs Teixeira, que fixa a obrigatoriedade de exibi· d'úguu e de esgotumcnto sunitúrio; e elaborou as diretrizcs e normas
ç_ão de música uo vivo, c dá outras providências, tendo
puru u impluntuçi\o do Distrito Agropccuúrio da Zonu Franca.
PARECER, sob n• 16, de 1976, du Comissão
Nu verdude, Sr. Presidente, os registras relutivos ao Ministério
-de Constituição c Justlçu, pela injuridicidadc,
do Interior, consignudos nu Mensttgem remetidu pelo eminente Prcsi·
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Çõcs que aquele MinistMo vem ·Jévando a erclto na Amazônia,
Nilo quero com isto negar as tentativas anteriores de valori·
atrav~s das agências ,governamentais aglutinadas sob a sua jurisdi· zaçlio económica da Regiilo, a mais antiga das quais, segundo o
ção, cm especial a SUDAM, sob o comando compet~ntc c seguro de , eminente Professor Arthur César Ferreira Reis, embora de carAtcr
Hugo de Almeida, ~ a,SUFRAMA, igualmente ,bem conduzida pela empírico, data da época colonial, quando o Marquês de Pombal, ao
inteligência c pela dedicação de Aloisio Campclo.'
·
nomear seu irrnilo para o governo do Estado do·Grilo-Pará c R:io
Talvez pela modéstia,, que é um dos traços mais marcantes da . Negro, o rcz niunir·se de um verdadeiro plano de ação econômica,
cativante p~rsonalidadc do Ministro Rangel Reis, é' tambtni pela com metas c.dirctrizcs surpreendentemente apropriadas às pcculiari·
avcrsilo.quc o Presidente Gciscl· tem demonstrado 'às rcrcrências dades regionais.
•
·
autopromocionais de sua operosa adrJÍinistração; a Mensagem· 'd.o
lotas a verdade Sr. Presidente c Sis. Senadores, é-que antes da
hon'rado Chcrc da Naçlio se tenha imposto aquele excessivo comedi~ SUDAM, os planos de desenvolvimento elaborados para a
mento quanto ao. que o Go.vcrno Federal executa na Amazônia.
Amazónia jamais cllcgaram a se transrormar cm instrumentos de
ação
económica, inclusive c sobretudo pela inadequada estrutura do
O Sr. Jolf Lildolo (ARENA - AM) - Permite-me V. Ex• um
órgilo
c a discutrvcl orientação executiva que lhe era imprimida.
aparte?
i Foi, portanto, a partir de 1966, por iniciativa do' Governo do
O SR, JOS~ ESTEVES (ARENA - AM)....:. Com prazer ouço· saudoso, admirável ç nunca por demais louvado Marechal Castcllo
V. Ex•
· ·
Branco, que a SUDAM se estruiu'rou convenientemente c, o
· o·~r. Jolf,Lind..-o (ARENA--: AM)- Nobre Senador José Governo Federal, -convencido de que a desigualdade que sep~ra a
Es\CVCS, ao' apreciar' o cnroquc austero que a Mensagem do Senhor Amazônia do resto do Brasil, separa também, intra-.regionalrnentc, a
Presidente da República orercceu ao problema , da Amazônia, Amazônia Oriental di! .Amazônia Ocidental, empreendeu, em 1967, a
mostra, V. Ex•, que hâ, realmente, a registrar um trabalhó recundo reestruturação da Zona Franca de Manaus, criou a SUFRAMA c
das agências teilcrais, vinculadas ao Ministério do Interior. V. Ex• instituiu incentivos especiais para o desenvolvimento da Amazónia
1
destaca a SUDAM c a SUFRAMA; quero associar minha palavra · Ocidental c Faixas de Fronteiras.
Pois bem, Sr. Presidente, é com entusiasmo c alegria que hoje,
de aplauso ao discurso de V. Ex•, por reconhecer que, nele, V, Ex•
desta tribuna, com a mesma sinceridade que sublinha os meus pro·
expressa uma sentença da mais absoluta justiça.
n'unciamcntos, seja para louvar como para criticar, venho congratu·
O SR. JOS~ ESTEVES (ARENA - AM) - Agradeço o lar-me com o Sr.' Ministro Ràngel Reis, da Pasta do Interior, c com
aparte do nobre Senador c colega José Lindoso, que, com muita os scus"val(osos colaboradores, doutores Hugo de Almeida c AlÓ!sio
honra, incorporarei ao meu pronunciamento.
· Campclo, Superintendentes, respectivamente, da SUOAM c da
Mas, Sr: Presidente; a mim cabe,· menos como integrante da SUFRAMA. Porque ambos, com incxcedfvcl dedicação, presti·
Bancada do Governo nesta Casa do que como homem da Amaiônia, giados pelo admirável Ministro Rangel Reis c com a autoridade de
apaixonado pela verdade c pela minha gente, dizer do que ali se técnicos autênticos mas dotados· de grande sensibilidade poUtica,
observa e dos programas que se executam na Rcgilo, scnilo por vêm executando à rrcntc de suas. Superintendências, um 'trabalho
outro motivo igualmente legitimo, ao menos para transmitir à Naçlio sério, que tem por objctivo central, no programa da SUDAM, o cresos sentimentos de cfvicll gratidão dos meus conterrâneos ao Poder cimento do Produto c Distribuição mais equitativa da Renda no conCentral da República c aos Udcres da irrcvcrsrvcl Revolução Demo· _texto nacional de Redução das Desigualdades Intcr-rcgionais; c por
crâtica de 31 de Março. Pois desde 1964, atento à velha advertência objetivos derivados: acelerar o crescimento regional com base no
de Bismarck, de que "as riquezas naturais, nas milos de quem não aprovcitamçnto das vantagens comparativas de sctorcs· ou produtos
sabe ou não as quer explorar,, constituem permanente perigo para regionais sclecionados; intensificar a integração da Amazônia na
qucl)l as possui" :.... voltou-se o Governo Federal para a Amazônia c, economia do Pars por meio .da elevação do volume de trocas intcr·
aceitando-lhe o desafio, à luz dos imperativos da própria Segurança regionais; contribuir substancialmente para o aumento da receita
Nacional, resolveu estudar-lhe as peculiaridades, c cnrrcntar os cambial Uquida do Pafs; elevar o nivel de vida da população, através
graves obstãculos ao seu desenvolvimento, resumidos, magistral· da expansão do emprego produtivo, do aumento da produtividade c
mente, cm 1968, por esse grande amazônida que é o General Manso do poder de compra dos crctivos residentes na Região; c promover a
· Augusto de Albuquerque Lima, nas seguintes observações: .
ocupaçilo,tcrritorial c a elevação do nfvcl de segurança daârea por
"Primeiro - A extensão fisica c a rarcração dcmogrâfica que meio do alargamento da fronteira cconômica.
•
concentra cm 59,2% da área do, Brisil, apenas 3,7% de ,sua população.
Jâ na . SUFRAMA, os objctivos perseguidos podem ser
Segundo"-' O desconhecimento do potencial cretivo de recursos rcsumidós, essencialmente, na corrcçilo das distorÇões geradas pela
naturais.
·
cvoluçiio da Zona Franca, dentre elas: o crescimento sctorial desarTerceiro - A .escassez de recursos humanos para ocupação de mónico: p acelerado crescimento dcmo'sráfico de Manaus; os investi·
fronteiras econômicas c gcogrãficas.
mcntos industriais transitórios; indústrias de bem finais c montado·
Quarto - A debilidade do abastecimento de P•odutos ras; baixos lndiccs de naeionalizaçilo dos produtos industtiais; e
agropccuários c insuficiência de alimentos, tanto quantitativamente dcsequilrbrio da balanÇa comercial externa.
Faço qucstilo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como prova do
como qualitativamente.
Quinto - A predomin~ncia da indOstria do scmi-artesanato, que venho áfirmando, ao longo deste discurso, de incorporar ao seu
texto três documentos que honram tanto o Titular do Ministério do
com raros enclaves de grande porte, havendo subemprego,
Sexto- A insuficiência 'de espirita empresarial, na área privada Interior quanto os 'seus eficientes colaboradores que superintendem a
SUDAM e a SUFRAMA.
c industrialização nenhuma.
Sétimo - Á ralta de coordcnliçilo na atuaçilo dos órgãos
São eles: o Relatório Sintético dá SUDAM, rcrcrcntc a 1975,
que enumera as principais atividadcs da autarquia, naquele cxerpOblicos locais."
A Amazônia era assim, Senhor Presidente, como à mesma cfcio, c desafia qualquer contcstaçilo à proOcua administraçilo de
época ·assinalou o cx·Govcrnador,Joilo Walter de Andrade, com· Hugo de Ahpcida; um conjunto de quadros c tabelas que condensam
plcmcntando as observações do General i\lbuqucrquc Lima "uma o controle estat!stico dos incentivos fiscais administrados pi:la
rcgiilo de ratos c aspectos controvertidos, cheia de interpretações SUDAM, atualizado utêjunciro do corrente ano; e a exposição rcita
conflitantes e irreais pela (i~ficiência de obscrvaçilo c análise, dccor· p~r Aloisio Campelo no E~cclcntfs~imo Senhor _Presidente da Repd·
rente ainda, de uma literatura Impressionista, de' raizes rolclóricas, bhca, durante a última estad~ do Cherc da Naçilo nu Capital
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pela evolução da Zona Franca de Manaus, exibe números c propõe
as medidas que reputa urgentes e essenciais para que a SUFRAMA
se dcsincumba com maior eficiência da missão que ditara a sua ins·
tituição c se mantenha fiel ao espirita do Decreto n• 288/67 e às
exigências do desenvolvimento nacional.
Nilo me furtarei, contudo, nesta altura, ao prazer de destacar
dessa exposição trechos que bem revelam o seu carâtcr sincero c
corajoso, tais como os seguintes:
"Senhor Presidente, as rai>.cs do parque industrial da
Zona Franca silo superficiais, O fator capital ainda nilo
aderiu cm carâtcr definitivo a esta região.
Na .ausência de mecanismos adicionais de estimulo à
consolidação desses investimentos, e pior ainda, cm face de
uma crescente incerteza quanto a alterações no quadro atual
de incentivos, o cmprcsârio local pode perder o fôlego, c se
retrair."
"Cumpre-nos assinalar que as isenções tributârias que
privilegiaram a produção de bens finais na Zona Franca não
atingiram os bens intermediários utilizados pelas novas in·
dústriais. Isto ocorre, porque os bens intcrmcdiârios
oriundos de fora da Zona Franca também captam os bcnc,
fícios da isenção.
Este fato, todos haverão de concordar, não facilita uma
c!cscjável verticalização e diversificação do nosso .Parque in·
dustrial,
Assim sendo, estamos hoje, mais ou menos restritos a
produzir bens finais, geralmente cm fase final de montagem,"
·~Em resumo, Senhor Presidente, nossa característica é a
de sermos, hoje, uma Zona Franca de importação, sem
sermos uma Zona Franca de c.portaçilo, Importamos com
privilégios que nenhuma outra região do País pode oferecer.
Mas não exportamos com privilégios. Apenas gozamos das
mesmas vantagens oferecidas ao resto do País, se não menos,
quando faltam recursos para restituição do crédito do ICM·
gerado pelas exportações da Zona Franca.
t: óbvio, portanto, que a economia da Zona Franca
passasse a depender, .cada vez mais, de atividadcs ligadas às
importações,"

I

Sr. Presidente, não necessito fazer maiores referências às.quali·
dades de Hugo de Almeida, técnico dos mais renomados deste Pais,
membro de tradicional família da Bahia, de inteligência c espírito
público, com um currlculum vl11e que o habilita para as mais altas
funções no Brasil de hoje, cujo contínuo desenvolvimento exige apresença de homens de tal porte nos postos de dircçilo.
Conceito dos mais lisonjeiros me merece também a figura de
Aloisio Campclo, excelente administrador c homem de equipe que
conseguiu reunir na SUFRAMA, para dar continuidade no trabalho
iniciado por Hugo de Almeida, uma plêiade de técnicos dos mais
valorosos c dos quais destaco o nome do Dr. Marcilio Junqueira que
alia à sua grande competência profissional c aos seus profundos
conhecimentos de verdadeiro schollar, as caracter!sticns de verda·
deiro gcntlcmon c de apaixonado pela Amazônia.
O Ministro Rangel Reis, portanto, está de parabéns quanto a
osses seus colaboradores que, cm verdade, comprovam, pela lealdade
e pelos serviços que prestam, o alto critério seletivo de S. Ex• na
arregimcntaçilo de sua equipe,
Srs. Senudores, a exiguidade do tempo nilo me permite tecer,
hoje, as considerações que pretcndiu em torno da ntunl administra·
çilo do Banco da' Amazônia S/ A - BASA, a cujo Presidente, Sr,
Francisco de Jesus Penha rendou homcnugem do meu respeito e da
minhu estimu pessoul, mus que pclu heterogeneidade de sua dirctoria

nilo conseguiu ainda encaminhar aquele estabelecimento para a sua
verdadeira e necessária vocaçilo regional, distanciado que permanece
dos objctivos que lhe competem, seja no respeitante ao progrumn de
crédito rural, no concernente ao programa de crédito industrial e
infra-estrutura(, c até mesmo no relativo ao programa de crédito
geral.
Deixarei, também, para outra oportunidade os comentãrios que
me sugerem a execução da Politica Habitacional do Governo c
alguns aspectos do respectivo Sistema Financeiro.
Sr. Presidente, informa Leandro Tocantins, notável figura de
escritor, ensaísta c historiador, que Reger Bastidc, referindo-se ao

fenômeno regionalista brasileiro, afirmou que "a Amazônia
constitui para o Brasil verdadeira colônia, ni!o separada da
metrópole, mas nelca incluida, tais as suas condições econômicas:
exploração de produtos primários para alimentar as fâbricas
industriais do Sul do Brasil, c a quase estagnação do status cultural
das populações", Depois de citar a opinião de outros eminentes
sociólogos, Leandro Tocantins, lembrando que a nossa Região é, na
sâbia conccituaçilo do mestre Gilberto Frcyrc uma "formidável ilha
ao mesmo tempo ecológica c sociológica", pondera, com elegância e
profundidade, a importância da "compreensão dessas peculiaridades
para empreender-se qualquer tipo de estudos sobre a Amazônia:
sejam os estudos visando ao puro conhecimento cientifico, sejam os
estudos que tratem de aplicar a ciência às ntividadcs práticas, Uns e
outros interdependentes c inter-relacionados",
Jâ não creio, Sr. Presidente, na procedência da observação de
Rogcr Bastidc, Porque, como se lê cm Amazônia- Novo Universo, e
se verifica na própria Região:
"Em menos de uma década de trabalho planejado c
esforço concentrado, a Amazônia mostra-se capaz de promover o seu desenvolvimento cconômico e social, cm bases sólidas. Caminha com segurança para libertar-se da denominação pejorativa de ãrcnfproblcma, imposta, no passado, pelo
desconhecimento do seu ilimitado potencial cconômico, Os
estudos e pesquisas revclcram ao mundo as suas riquezas
imcnsurávcis, do solo c subsolo, A grande cadeia de
rodovias, funcionando como instrumento de penetração nos
imensos vazios dcmogrâficos, abriu novas frentes de
pioneirismo ·para ocupação c colonização de ãrcas antes
improdutivas, interligando, ao mesmo tempo, as suas
comunidades anteriormente insuladas. A implantação de
outros empreendimentos básicos de infra-estrutura, modificaram completamente todo o panorama da região, despertando, estimulando a presença cada vez mais crescente da
empresa privada, nacional c estrangeira.
Presentemente. a Amazônia é uma das regiões brasilc:i·

ras a receber expressivos investimentos públicos c privados.
As realizações programadas no horizonte do II PND mobi·
lizarão recursos globais da ordem de CrS 44,3 bilhões, Os
únicos fatores de limitação na Amazônia ainda continuum a
ser a baixa densidade demográfica c a falta de capitais. Mesmo assim, u Amazônia vem projetando o seu crescimento t:m
perfeito equilíbrio com o seu desenvolvimento."
A advertência de Leandro Tocantins, porém, não só me parece
procedente, como foi de uma ou de outra forma, acatada pela equipe
da SUDAM. Pois como, ressalta Hugo de Almeida, a profunda
mudançu veriõcada na Amazônin "nilo é produto de milagre, mas de
um planejamento adequado, com planos realistas e objctivos,
formuludos e reformulados de acordo com as necessidades regionais
c sempre em consoníincia com a politica de desenvolvimento de
âmbito nucionnl".
Ern o que eu tinhU a dizer.

Muito obrigado, Sr, Presidente,
Muito obrigudo, Srs. Senadores, (Muito bem! Pulmas,)
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ESTEVES EM SEU DISCURSO:

MINIST~RIO DO INTERIOR
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM

RELATÓRIO SINTfi'ICO
Exercício de 1975
I. Atividudes-nm
1.1. Desenvolvimento Regional
1.1.1. Programa de Desenvolvimento Regional
- POLAMAZONIA

O Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais du
Amazônia- POLAMAZONIA, criado pelo Decreto n• 74.607, de
25 de setembro de 1974, destacou 10 dos I5 pólos purn serem
implementados sob a responsabilidade du SUDAM: Curajlls,
Trombetas, Altamira, Pré-Amazônia Maranhense, Acre, JuruúSolimões, Roraima, Tapajós, Amapá e Marajó.

Para cumprimento dessa missão, com u melhor rentabilidade
possível, a SUDAM criou um Grupo de Trabalho, integrado exclusivamente por técnicos da Casa, sob a supervisão direta do
Superintendente, que elaborou a programação indicativa, pólo a
pólo, pura o período 1975f1979. Esse trabalho foi integralmente
aprovado na esferu superior.
Após reuniões conjuntas entre a SUDAM e o Grupo Especial
de Coordenação do POLAMAZONIA, com a participação de
representantes dos Ministérios Setoriais, foi detalhada a programação referente no exercício de 1975. Esta programação, envolvendo todos os selares du utividade económica, foi aprovada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com investimentos
globuis previstos no montante de CrS 700 milhões, benenciando 249
projetas.• indicados como prioritários. Deste total de projetas, 180
estão localizados na área dos pólos sob responsabilidade da
SUDAM, com investimento global de CrS 523.019,2 mil.
A purtir de setembro, com a normalização do processo liberatório de recursos, passou-se à efetiva implantação do Programo, com
destacada participuçuo du SUDAM na execuçuo dos Projetas,
conforme o quadro abaixo:
(Valores em CrS 1.000,00)

Número de
Projetos

Recursos
Totais

Terceiro
Trimestre

Quarto
Trimestre

Executores diversos
Execução da SUDAM

135
46

392.203,2
130.816,0

186.566,4
61.953,1

205.636,8
68.862,9

Total

181

523.019,2

248.519,5

274.499,7

Execuçio dos
Projetos

Até o momento, a liberação de recursos totaliza CrS 248.519,5
mil relativos ao terceiro trimestre do exercício de 1975.
Quanto à identificação de metas fisicas alcançadas mediante a
implantação do POLAMAZONIA, não é possível mensurá-las em
virtuJe do exíguo período de tempo da cfetiva implantaçiio do
Programa. Os projetas em implantação deverão ter, na sua totalidade, seqUência no exercício de 1976, quando outros tambôm serão
iniciados, para alcance dos objetivos maiores do POLAMAZONIA.
No momento, a SUDAM processa o dctalhamento de programação para 1976, a fim de que sejam os recursos alocados a nível de
projetas.
1.1.2. Programa Especial de Controle de Enchentes
-COORDENAÇÃO GEACAP/SUDAM
Reconhecido o estado de calamidade pública nos Municípios de
Couri, Anori, Manacapuru, Careiro e Urucuritubà, no Amazonas; c
Oriximiná, Santarém, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Furo c
Juruti, no Purll, a SUDAM, que acompanhou permanentemente as
diversas etapas do problema, tomando, a nivel de cada uma delas, todas as providéncius cabiveis, mobilizou os meios disponiveis no
sentido de definir um programa de atendimento às populações
uti~gidas pelas enchentes, de maneira mais eficiente, dispendendo
recursos financeiros da ordem de Cr$ 332,0 mil, bem como
utilizando recursos técnicos de diversas ordens.
O esquemu de utendimento cobriu satisfatoriamente as populações humana e uni mal dos municípios assolados. O desenvolvimento
dos trubulhos envolveu us etupus de plunejumento, execução e
controle da distribuição de ulimentÕJ; c medicamentos.
1.2. Desenvolvimento Urbano-Locul
. · ·' .,
1.2.1. Plunejamento Local Integrado c Plunej~nto Metropolitnno

.... · . .

....,. PROJETO'OI -' Estudo e Planejamcnto dos Núcleos já
existentes de apoio às áreus preferenciais.
Esie Projeto objetivu Clotur os Núcleos Urbanos de apoio ils
áreas preferenciuis e o POLAMAZÓNIA, de estudos de Desenvolvi-

•

monto e Planos Diretores, dando à SUDAM um instrumento enciente para norteurn sua utuação dentro das diretrizes dos Planos Nacional e Regional, bem como servir de base pura novas atividades
económicas use implantarem nu Amazônia Legal.
.
Foi firmado convénio com firma de Consultaria, no valor de
CrS 5.600,0 mil, para execuçuo do Projeto. No exercício, a participação da SUDAM foi de Cr$ 1.300,0 mil.
- PROJETO 02 - Coordenaçuo da Implantação de Novos
Núcleos Urbanos.
Objetivu este Projeto propiciar a impluntuçilo de novos núcleos
urbanos em áreas preferenciais da Amazônia, de forma que as bases
pura as novas atividudes económicas c a consolidação da rede
urbana da região sejam estabelecidas. .
Pura u execução desse Projeto, a SUDAM aplicou em 1975,
recursos da ordem de Cr$ 2.650,0 mil, na realização das seguintes
atividades:
- Expansilo Urbuna de Marubá
-Serviços topográncos
-Cota de inundação
- Sistcmn viário
- Demarcuçilo de lotes
-lmplantução do PDU de Humait(l
- Eluboruçilo do Projeto Urbunistico para a llrea de expansão
du cidude
- Pavimentaçiio viâria
- Assessoria Técnica no campo do planejumento urbano e
locul
- Reformulução do PDU de Marab(t
- Detulhumcnto do Projeto
1.2.2... Assisti':nc:., Técnicu e Administrução Municipul.
- SUBPROJETO- Organização Administrntiva c Assistônciu
Técnicu uos M1midpios.
Objetivo: Treinumcnto de servidores municipuis visundo proporcionur-lhcs orientação quanto u técnicas, métodos, processos c

i:

'

'·

i
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dos Governos Municipais através da execuçilo c manutençilo de
projelns voliados para o desenvolvimento local, adequando-os às
wrefas de "'ecuçfio dos planos elaborados c orientando-os para a
:~dução de medidas de racionalização administrativa,
No exercício foram realizados onze (li) cursos de .rcmamento
no Pari1, Amazonas, Acre c Roraima, capacitando 254 servidores
municipais, em diversas áreas de Organização Administrativa c
Finan"drn do Município, Com isso, a SUDAM dispendeu recursos
financeiros no montante de Cr$ 215,0 mil,
- SUBPROJETO- Assistência Técnica
Foi dado apoio técnico a 20 (vinte) Prefeituras Municipais no
Pari1, Amazonas, Acre c Roraima. Neste Projeto a SUDAM investiu
a apreciúvel cifra de Cr$ 1.135,0 mil.
Neste setor, as atividades foram b~sicamentc desenvolvidas na
!irea da prospecção administrativa, mais especificamente na clabo·
racflo de Legislação Básica, tais como: Lei de Organização
Administrativa, Regimento Interno das Prefeituras, Estatutos dos
Servidores Municipais, Código Tributârio Municipal, Regulamento
do Código Tributário, Orçamento Plurianual. de Investimentos,
Orcamenlo-Programa, Cadastro lmobiliârio, •I•·
- PROJETOS ESPECIAIS - Elaboração de Projetas de
Desenvolvimento e Açilo Integrada para Municípios amazonenses
de Maués, Benjamin Cohstant, Parintins c ltacoatiara. A
parlicipaçào linanceira da SUDAM, cm 1975, foi de Cr$ 150,0 mil.
Os PRODAis de Parintins e ltacoatiara serão desenvolvidos
somen\o no exercício de 1976.
- REORGAM/NORTE - Realização da I• Reunião dos
Órgàos de Assisti':ncia Técnica, com a linalidadc de promover
mdhor inlorctimbio técnico entre entidades de articulação com os
municípios, bem como propor as linhas gerais de atuação no campo
da administruçào municipal.
I.~J. Desenvolvimento Comunitllrio
- PROJETO Dinamização c Racionalização do Sistema·
Coordenador de DC.
a) Subprojelo Capacitação de Recursos Humanos cm DC.
Ohjclivo: Capacitar pessoal cm DC visando assegurar apoio
técnico nns diversos níveis, setores e âmbito de ação indispcnsâvcl à
implanwçt10 c implememação do Processo, bem como sensibilizar as
cúpulw-i ndministrutivas, 'iidcranÇas i.nstitucionais e comunitârias cm
rcl<.!çàn no mesmo.
Paru a execução desse Subprojcto, a SUDAM realizou, sob
administração direta, cursos de desenvolvimento de comunidade c
s~:minftrins. envolvendo técnicos das diversas coordenações estaduais
c tcrritorklis de DC, assim como de entidades que atuam com
populações ou a nivcl de planejamcnto, A SUDAM aplicou neste
pwgrama. no excrcicio, Cri 650,00 mil, correspondentes aos treina·
mcntos

~lh:.ti.'<o:

- I Curso de DC- nível superior- 20 técnicos treinados.
-- I Curso de DC, nível médio- 22 técnicos treinados.
- I Curso de Reciclagem - nível superior • ll técnicos
treinados.

- I Curso de Reciclagem - nível superior - I 5 técnicos
treinados.

-

I Curso de Reciclagem • nível médio - IS técnicos

trcinmlos.

- Serniní~rio de DC para técnicos - 18 técnicos treina·
llns,

- Scminilrio ,\nuul de Avaliação· 30 técnicos treinados.

1\, capi\citaçilll pma lidcrnnçns institucionais c comunitârias fo·
ram udc~'"las '"Coordenações Estaduais c Territoriais de DC.
b) Suhprojelo lmpluntuçõo c Dinamização de Coordenações
Es1;1dunis c Territoriais.
Ohje1ivo: Uur continuidade c dinami:ar as tarefas de implanta·
~·Uo das Coordcn:u;õcs locais na região, atingindo novos 6rcns c

dinamizando a atuaçilo na• jú atingidas, dando prioridade às àrCAs
preferenciais do 11 PDA, para que os esforços e necessidades daa
respectivas populnções e entidades locais sejam integrados aos planos governamentais.
Pura exocuçilo deste Projeto, a SUDAM firmou convénio com
os governoS! da Amazônia Legal, para dcscnvol.vimento do programa através dos órgilos de plancjamento, estadual c \erritorial. Nesse
Projeto, u SUDAM aplicou recursos linancciros no montante de
CrS 1.373,0 mil, contcmplundo os E.1tados do Pará, Amazonas,
Acre e Tcrrilório Federal de Roraimu.
I .2.4. Saneamento Ambiental
Em prosseguimento à política governamental na ãrea de
Suncamento, a SUDAM, no exercício, aplicou recursos no montante de CrS 12.000,0 mil, na implantação de obras de saneamento bãsico e ambiental.
No Pará promoveu-se a continuidade das obras de drenagem da
Bacia do lgarapé do Reduto, galerias de águas pluviais da cidade de
Castanhal e elaboraçilo de projetas de drenagem pluvial e esgotos da
ãrea de expansão de Marabú, cm convênio com o DNOS, que é o
Órgão executor. Elaboração de I5 projetas para ampliação de sistc·
mas de abaslecimento d'água cm municípios do Estado c ampliação
do siSiema de abas\ecimento d'água de Abactetuba, cm convénio
com a COSANPA.
No Amazonas, prosseguiu-se com as obras de recuperação de
áreas alagadas. da Bacia do lgarapé dos Educandos, em convênio
com o DNOS e ampliação e melhoramento dos sistemas de abastecimento d'úgun em municípios do Estado, cm convênio .com a
COSAM A.
No Acre foram prosseguidas as obras de implantaçilo dos sistc·
mas de abas\ccimento d'água e csgo~os sanilârios de Rio Branco, cm
convénios com a SAN ACRE c o DNOS, respectivamente.
1.3. Recursos Humanos
1.3.1: Esludos de Recursos Humanos
Foram iniciados estudos referentes ao conhecimento da
problemática dos recursos humanos na Amazônia e, em particular,
das necessidades de mão-de-obra, atividades que, por sua própria
natureza, serão continuadas nos próximos exercícios.
1.3.2. Colonização c Povoamento
Através de convênios com governos regionais foi fornecido
apoio aos núcleos de colonizaçilo, objetivando a reestruturação de
colônias agrícolas.
A SUDAM desenvolveu tlluaçilo com o INCRA, visando a
realização de estudos que indiquem a melhor alternativa de ocupação Cm áreus da Trunsamuzônicu.
I.3.3. Saúde
Com o objelivo de racionalizar as ações de saúde na região, foi
elaborado o Plano Básico de Ação Sanitária para a Amazônia, cuja
implementação, a nível estadual ou territorial, deverá ser efctivada
no ano de 1976.
Como apoio aos sistemas estaduais, foi dado suporte financeiro
às Secretarias de Saúde c firmado convi':nio parn execução de pesquisas de interesse epidemiológico.
1.3.4. Capacitaçilo de Recursos Humanos
Diretamente ou utrnvés de convênios, os programas realizados
pela SUDAM em 1975 possibilitaram a capacitaçllo de 930 pessoas,
para implantação ou implementaçilo de programas e projetes
governamentais, dr. cnrüter prioritário, salientando-se os seguintes
cursos:
- Nu ilrca ogrícolu: Dois cursos; sendo um paru espc·
cializaçilo de pessoal destinado à impluntuçi\o do sislema de
plunejnmento ugricola du região,
-Nu flrcu de Sní1dc Púhlicu: Seis cursos, destacando-se
o Curso dc' lntroduçilo cm Saúde Pública, de conformida~e
com o Progrumu Nucionul do Ministório du Saúde,
-Nu úrcu cducncionul: Dewito cursos, destucundo-sc o
programa desenvolvido com o Centro de Educuçào Técnica
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pessoul ncccssúrio :'a implemcntaçno do ensino de 29 grau,
Este progrnma compreende I I cursos, na região.

Objctivnndo dotar a regiiío de infra-cstrutum pura programas
de treinamento, fonam lirmados vúrios convênios com entidades da
i~rea, inclusive com o SENAI do Parú, para aquisição de equipamentos do Centro de Formação Profissional de Santarém,
Em articulaçiio com o Conselho Federal de Educação, a
SUDAM realizou programa para anúlise da situaçiio educucional.de
c01da sistema de ensino, c o progruma de bolsas de êstudo, através do

qual foram especializados 130 técnicos de nível superior c médio.
Com o Ministério do Trabalho, :1 SUDAM desenvolveu extenso
programa para treinamento intensivo de 16.700 trabalhadores, sendo
12.720 no seta r primário, 1.628 no seta r secundário e 2.352 no setor
tt:rciúrio.
IA. RECURSOS NATURAIS
1.4.1. Levantamentos Búsicos
-Apoio técnico ao Projeto RADAM.
- Apoio logístico às pesquisas com uso de Imagens ERTS
(convénio MINTERJSUDAM/INPE). No exercício a SUDAM dispendeu CrS 135,5 mil, com esse Projeto.
1.4.2. Estudos Climatológicos
Execução normal do Cronogramu Físico previsto para os trabalhos de recuperação e ampliação da rede meteorológica da
Amuzônin. Este Projeto é desenvolvido através de convênio com o
MA/DNM, tendo a SUDAM aplicado ao mesmo Cr$ 400,0 mil, no
exercício.
1.4.3. Pesquisas Mincrais
1.4.3.1. Projeto Xingu-Aruguuiu
Execução da 2• etapa do Projeto visando fotointerpretação de
uma área de 57.240 km' e trabalhos de campo com coleta de
amostras para análise de laboratório. Foram concluídos os trabalhos
de fotointerpretação. Os trabalhos de campo não foram realizados
por não ter sido concedida, pela FUNAI, a necessária autorização
para penetração das equipes nus Reservas Indígenas localizadas na
área do Projeto. Os trabalhos estão paralisados. O Projeto está sendo
executado em convênio com a CPRM e a programação para 1975 foi
orçada em Cr$ 3.300,0 mil, dos quais a SUDAM já pagou
CrS 1.155,0 mil.
1.4.3.2. Projeto Tapajós-Maués
Foi iniciado em outubro/74, em convenJo com a firma
Geomitec Ltda. O Projeto envolve trabalhos de mapeamento geoló-

gico c prospecção gcoqulmica nus bacias dos rios Tapujós c Maués.
A duruçiio prevista foi de 21 meses, com término em junho/76. O
Cronogruma Físico teve execução normul cm 1975, com dispéndios
financeiros no montante de CrS 1.475,5 mil. Em 1974 foram upli·
cados CrS 327,9 mil cem 1976 serão gastos CrS 1.475,5 mil.
1.4.3.3. Labor:1tório de Pesquisas Minerais
Prosseguimento normal dos trabulhos de montagem c reulizu.

ção de análises cm 430 umostras de interesse do Projeto XinguAraguuiu c 100 amostras do Projeto Tupajós-Maués. Os dispêndios
financeiros somaram no exercício CrS 500,0 mil.
1.4.4. Solo c Vegetação
1.4.4. I. Centro de Tecnologia c Madeireira (Santarém)
No período deu-se prioridnde i1 umpliuçtJO e funcionamento
normal do Centro. Como principais utividades desenvolvidas destacamos:· treinamento de 50 operários, recuperação das Scçõcs
Técnicas, aquisição de veículos e equipamentos, claboraçiio do projeto de nmpliação das utuuis instalações e das plantas de construção
civil de 3 laboratórios. Foi ainda firmado convênio com o IBDF.
ntruvés do Projeto PNUD/BRA-45 (PRODEPEF), para prestação
de assistência técnica.
Foram alocados recursos financeiros no montante de
CrS 2.800.0 mil. dos quais CrS 1.185,8 mil empenhados c CrS 283,3
mil efetivumente pagos.
1.4.4.2. Silvicultura c Exploruçiio Florestal (Curuá-Una)
A Estação Experimental de Curuá-Una, destinada a pesquisns
em silvicultura e e•plorução norcstul, desenvolveu normalmente, no
período, os seus trabalhos de manutenção e formação de canteiros
experimentais, construção de viveiros norcstais e manejo nas
Reservas Florestais do C.T.M. No exercício foram alocados recursos
no montante de CrS 1.200,0 mil, dos quais CrS 955,0 mil empenhados c CrS 845,0 mil efetivumente pugos.
1.4.5. Pesquisas de Recursos Pesqueiros
Este Projeto decorre de convênio firmado em julho/75 com a
SUDEPE e objetiva o levantamento de informações sobre pesca artesanal, no Estudo do Pará. O Cronogruma Físico previsto vem
oferecendo cxccucão normal. Foram convencionados recursos da
SUDAM no valor de CrS 377,2 mil, tendo já sido paga a 11 parcela
de CrS 200,0 mil.

1.5. SERVIÇOS BÁSICOS
1.5. I. Energia
Os projetas de energia, constantes do II PND e II PDA, no exercício de 1975 apresentaram a seguinte situação:

Projetos
Ampliação da capacidade da
usinn térmica de Belém
Ampliação da cnpncidade da
usinu térmica de Manaus
Construção da usina térmicu de Rio Branco-Acre
Construção da hidrelétrica
de Tucuruí, no Tocantins
Novos projetas pura atendimcnto de Núcleos da Amazõ-

Situação aluai

Projeto dcfmitivo da concorrência
internacional
Construção iniciada em julho de
1975
Ainda niio foi iniciada

77/78
75/77
75/77

Realizada a concorrência pública
para as obras preliminares
Em estudos de viabilidade c hidrológicos

niu
lnventilrio dos recursos hidrelétricos das bacias dos rios
Xingu, Tapujós e Madeira
.E,i,wdos pura a ampliação das
hidrelétricas "Couracy Nunes"
edeCuruú-Una
Mini-uproveitumcntos hldri-

Prazo

76/81

75/79
Em estudos hidr~lógicos

75/79

Ainda niio forum iniciados

76(79

Niio iniciados

76/77

Não iniciados

1976

cos nu Amnzôniu

Estudos ultimétricos da
Amazõnia

-307I.5.2 Transporte
As rodovius progrumudns oferecem a seguinte situação:
Projctos
BR-210
BR-230
BR-216
BR-156

Trechos
Macapú-Mitu
Trnnsamazônica
Oelém-St• Maria
Macapá-Oiapoque

Situação atual

Prnzo

Implantados 380 km
Recuperados no verão 1.761 km
Sendo implantada a duplicação
Implantados 212 km

75/79
75j79
75/79
75/79

Os aeroportos que constam do Relatório de Atividadcs da COM ARA em 1975 e fazem
parte do 11 PN D c 11 PDA, indicam a seguinte posição:
Projctos
Eirunepé (AM)
Almeirim (PA)
Uai-Uai

Situação atual

Prazo

Complementação da pista
Em construção para padrão PIN
Melhoria da'; instalações

1975/79
1975/79
1975/79

Os aeroportos que constam do Relatório de Atividades da COM ARA e nüo integrum
II PND c o II PDA, mostram a seguinte situação:
Projctos
Santarém (PA)
Oiapoque (A P)
Palmeiras do Java ri (AM)
Japurí1 (AM)
Estirüo do Equador (AM)
Cruzeiro do Sul (AC)
Fte. Coimbra (MT)
Júlio Cesar (PA)
Vai-de-Cães (PA)
Rio Branco (AC)
Porto Velho (RO)

Situação atual
Em ampliação
Em umpliaçüo
Melhoria das instalações
Em ampliação
Em ampliação
Em ampliação
Em ampliação
Melhoria das instalações
Melhoria·das instalações
Melhoria das instalações
Melhoria das instalações

0

Prazo
1975j79
1975j79
1975j79
1975/79
1975/79
1975/79
1975/79
1975/79
1975J79
1975/79
1975j79

1.5.3. Comunicações

1.6.1. Agropecuúria

O Pluno de Te\ccomunicnçõc:s da Amuzõniu, u cargo du
EMBRATEL, cumpriu todas as etapas progrumudas pura 1975, nus
diversas modalidudcs.

Com 20 convf!nios, o sctor foi impulsionudo cm diversas frentes
de trubu\ho, principnlmcntc no campo du extensão rural c assistência
técnicu, pesquisu, promoção c fomento, uli:m de utividades essenciais
de plunejnmento ngricoln e fortalecimento do produtor na (Jrcn de
comercializuçüo.

1.6. SETORES PRODUTIVOS

1.6.2. Indústria c Sc,viços
Grupamos us utividudes destes selares em dois itens:
Agropecuúria, incluindo Extrutivismo e o Projeto de Hidrologia e
Climutologiu du Anwzôniu, c lndústrin c Serviços, uhrungcndo uti·
vidudcs inerentes uos sctorcs sccundllrio c tcrcit'lrio.
O suporte financeiro canalizado pum os setores-chuve da
economiu umuzônicu, no presente exercício, no montante de CrS
19,7 milhões, permitiu a e~ccução de 27 projetas envolvendo préinvestimentos de vitul importilnciu ii indução da iniciativa privada
purn u criuçUo dc novos empreendimentos ou cxpnnsi\o de projetas jú
e)(istentes nu regirio, como n seguir se especifica:

Estes sctorcs foram bcneliciados com 7 convênios de grande repercussilo sócio-econômicn puru ti regiilo, entre estes o que se rela·
cionn com a pnrticipuçilo ncionúria dn SUDAM nn SIDERAMA,
projeto siderúrgica de reconhecido poder gcrminmivo, locali7.11do em
Mnnuus, As demais iniciutivus, abrunscndo prosrmnus de apoio à
Pcqucnu e Médin Empresn, compreendem tnmbóm u renliznçi\o de
estudos bítsicos pnru melhor conhecimento du utuul situaçüo das utividadcs industriuis c de serviços nn úrca umuzônicu, cnbendo especial
dcstuque entre tuis estudl1S, o que rclncionudo com a implantução do
Distrito lndustrinl de llclém.
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2.1.2. Cooperação E•terna
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Rio Brunco; b) Formulação de programas de Desenvolvimento em
áreas a serem selecionadas no Vale do Rio Tocantins; c) Elabo·
ração de Projetas Pilotos para aproveitamento económico das
vãrzeas dos rios amazónicos (Madeira, Alto Solimões, Purus, Médio
e Bai•o Amazonas). Vencidas as rases de prê·qualificação e
qualificação, ultimam-se os trabalhos para que os contratos com as
firmas ejou consórcios vencedores sejam levados à aprovação do
Conselho Deliberativo, na reunião de dezembro/75 .
- Formulação do Programa de Desenvolvimento Integrado do
Nordeste Paraense, visando o soerguimento económico dessa área,
Estilo concluídas as rases de Diagnóstico e Programação, No mo·
mento procura•Se determinar aS fonste de financiamento pura
discussão com o Governo Estadual e posteriormente com o Gov.rno
Centrnl .
- Prosseguimento dos trabalhos de Estimntiva dos Principais
Agregados Económicos Regionais, em convênio· com a Fundação
"Getúlio Vargas". Estilo em fase ·de construção alguns dndos
especiais como c•portação, importação, formnçilo bruta de cnpital
r.,o, etc,
- Desenvolvimento dos trabalhos de montagem do Sistema de
Acompanhamento do Plano- SIAP, já estando concluída a avalia·
çào do I PDA·1972· 74,

Cl'~tr!,

1 ~~I "l

• In•lurtdr.

-~
4 7 ~' s

2.
Ativldades-meio
2. I, Planejamento e Organização
2. I. I. Programação e Coordenação Intersetorial
- Prosseguimento dos trabalhos destinados à elaboração de um
Plano Básico de Desenvolvimento Integrado para os Vales dos Rios
Xingu e Tapajós, com a revisão da t• etapa (Diagnóstico Sócio·
Económico dos Vales) e conclusão da 2• etapa, compreendendo: a)
Seieçào das Áreas para reconhecimento; b) Apreciação do cliente c
fi•ação de objetivos específicos; c) Reconhecimento das Áreas
potenciais; d) Diagnóstico sócio-económico das ãreas selecionadas.
Em outubro [oram iniciados os trabalhos da 3• etapa, que compreen·
de a Formulação do Plano Bãsico,
- Início dos Trabalhos de Concorrência Pública (março)
destinados a qualificar firmas e/ou consórcios para procederem cstu·
dos referentes a o Pl:mejnnicnto c Programação de Áreas Prioritârias
Selecionudns, visando a e•ccução de Projetas Integrados de Desen·
volvimento. Os estudos abrangem 3 projetas: a) Estudo do Vale do

A - Projetas de Cooperação Técnica encaminhados ao
MINTER para negociações:
I. Com o Governo do Canadá,
- Consultaria de técnico canadense para trabalhar junto à
SUDAM na tarefa de como utilizar a terra e administração de norestas.
- Pesquisa e Treinamento de Explorações no Centro de
Tecnologia Madeireira de Santurém.
- Perito canadense em Carpintaria para promover curso no
Centro de Tecnologia Madeireira de Santaróm.
2. Com o Governo da França.
-Laboratório de Pesquisas Minerais.
3. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD.
-Manejo e Conservação do Solo na Amazônia Oriental.
-Hidrologia e Climatologia da Amazônia,
- Plnnejamento de Recursos Humanos.
-I mplementaçào de Estudos em Áreas e Setores Prioritãrios.
B- Estágio de Técnicos:
Dois técnicos peruanos do Instituto Nucional de Planificação
do Peru cumpriram estágio de caráter técnico na SUDAM, de acor·
do com os termos finais da II Reunião da Comissão Mista BrasilPeru de Cooperação Econômicn e Técnica,
2. 1.3 Orçamento
No decorrer do e•ercício foram destinados recursos no montun·
te de CrS 283.287.550,00, a fim de atender a programução estabeleci·
da no II PND e no II PDA, para a Amazônia, e de acordo com o
programa de trabulho pró·estabelecido pela SUDAM.
O quadro abai•o demonstra a situação atual.
Recursos

Fontes de
Recursos

Programados

Comp~ometldos

Saldo

UniUo
Outrus Fontes
POLAMAZONIA
FDAE
FDPI

991.063.750,00
30.000,000,00
132.223.800,00
15.000.000,00
15.000.000,00

77.289.834,00
20,920.303,00
122.616,000,00
8.552.660,00
3.975.000,00

13.773.916,00
9.079.697,00
9.607.800,00
6.447.340,00
11.025.000,00

Totul

283.287.550,00

233.353.797,00

49.933.753,00

2. 1.4.

lnformllticu

-309I. Montagem do Sistema de Informações para o Desenvolvimento da Amazônia: Em exccução;·comprcendcndo o estudo de es·
trutura da·CI, definição de nuxos c rotinas, elaboração de projetas
prioritários c implantação de programas de Computador.
2. Informações Estatisticas: Coleta c preparo de dados c informações cstatlsticas necessários aos trabalhos da SU DAM,
3. Processamento de Dados: Desenvolvimento de vários sistemas, como:· Cadastro de Empresas Beneficiárias de Incentivos
Fiscais, Fundo de Investimentos da Amazônia, Contabilidade e
Orçamento, Pesquisa de Mão-de·Obra, Pesquisa sobre saneamento
e Controle de Isenções.
4. Documentação e Divulgação: Foram desenvolvidos trabalhos referentes a: alimentação dos sub-sistemas SRD c SRL do
SIPLAN.'Divulgação de Publicações da SUDAM, Organização da
Biblioteca, Editoração de trabalhos da SUDAM e organização da
Coleção Indico-Banco de Dados.
5. Rede de Bibliotecas da Amazônia-REBAM: Prosseguimento
dos trabalhos de elaboração do Catálogo Colctivo c do Guia de Especialistas e Pesquisadores da Amazônia.
·
2.2 FINANÇAS
2.2.1. Auditoria
Fontes

-Convênios c Contratos firmados em 1975:
Foram rcgistraaos 163 convênios e 29 contratos cotn dotações
especificas c de cooperação, num total de CrS 164.590.68d,36.
- Processos para liberação de dotações convencionadas:
Tramitaram e receberam informações 314 processos para libera·
ção
de
recursos
orçamentários
num
montante
de
CrS 100.795.667,23, sendo 'pago a oonvênios CrS 82.996.867,92 c a
contratosCrS 17.798.799,31.
'
·
- Con fcrência de Prestações de Contas:
Foram efetuadas conferências cm Prestações de Contas no mon·
tante de CrS '75.016.065,84:'
- Recolhimentos:
Foram recolhidos aos cofres da SUDAM CrS 1.089.072,87
correspondentes a recursos financeiro~ recebidos à conta de convê·
nios firmados e não aplicados pelas entidades beneficiárias.
- Auditagcm:
No período, a SUDAM cfctuou a~ditagcns cm 14 entidades rc·
gionais c prestou assistência técnico-contábil aos Orgilso executores ·
do convênios do POLAMAZaNJA.
2.2.2. Contabilidade
,
No período de 2-1· .a 31-10-75 foram movimentados os seguintes
recursds orçamentário c extra-orçamentário:

Orçado

Recebido

Realizado

Saldo

93.750.000,00
30.000.000,00

73.000.000,00
18.539.830,11

62.948.448,58
14.601.657,53

10.051.551,42
3.938.'172,58

123.750.000,00

91.539.830,11

77.5SO.I06,11

13.989.714,00

FUNDOS ESrECIAIS:
POLAMAZÚNIA
PIN
FDAE
FDPI

62.452.900,00
3.454.302,14
15.000,000,00
6,500.000,00

51.164.275,00
1.666.802, I I
3.100.000,00
3.967' 161,97

11.288,625,00
1.787.500,03
11.900.000,00
2.532.838,03

Total

87.407.202,14

59.898.239,08

27.508.963,06

União
Próprios
Total

o. o • • • o

2.3. Representação
Entre os eventos de maior destaque assinalam-se, a participação
do Superintendente da SUDAM na Comitiva Presidencial para inauguração da ponte dos Macuxis e da Estaçilo Tanguá II, no Território
de Roraima, e a presença ainda do Superintendente como Delegado
Especial na Comissão Mista Brasil-Peru, de Cooperação
Económica e Técnica, em Lima.
2.3.1. Relações Públicas
Foi processada atravi:s de relacionamento Interno e externo
abrungcndo, o primeiro, os servidores da Entidade, c o segundo
compreendendo Representação, Relações Sociais, Relações Parla·
rrientures e I mprcnsa.
2.3.2. Relações Sociais
Neste sctor, registramos entre as principais, as visitas rcitas à
SUDAM c 11 Amazônia, pelo Presidente Ernesto Geiscl e pelos
Ministros Mauricio Rangel Rcis, do Interior: Paulo de Almeida
Machado, da Saúde; Silvio Frota, do Exército; Shigeaki Ucki, das
Minas c Energia: Alysson Paulinclli, da Agricultura: Dyrceu Araújo
Nogueira, dos Transportes c M.lrio Henrique Simonscn, da Fa7.enda. Estiverum tumbi:m na SUDAM. os Embaixadores no Brasil,
da Austrália, lndia, Tailândia, Bangladesh, Dinamarcu c Finlândia,
c o vicc-Primciro Ministro do Japão Takco Fukudu, Cerca de 10
missões .comercrúis c técnicali de países visitaram também a
SUDAM, cm 1975.
Como convidado espcciul, o Supcrintendcnte da SUDAM este·
vc proferindo pulestru sobre o POLAMAZONIA, 'para os Ministros

do Interior, Planejamento, Agriculturq, '·Fazenda e Superintendente
do IPLAN, em 'Brasília,
2.3.3. Relações Parlamentares
A SUDAM teve cfetiva participação nas reuniões promovidas
pela Comissã.o de Assuntos Regionais do Senado, iniciadas cm Rio
Branco, prosseguidas em Manaus e encerradas cm Belém, Da mesma
forma ocorreu em relação no I c 11 Simpósios Nacionais da
Amazônia, promovidos pela Comissão da Amazônia da Câmara
Federal,
O Superintendente da SUDAM esteve também cm Brasflia
pronunciando conferências sobre a atuaçilo do Orgilo, para as
Comissões de Finanças c da Amazônia, da Câmara dos Deputados.
2.3.4. Imprensa.
No tocante à imprensa, a SUDAM promoveu divulgação de
assuntos relativos às suas atividadcs c à Amazónia, a níveis local,
regionul e nacional, através da rede de comunicação do MINTER c
do relacionamento com outros veicules de informação, entre estes, a
Agência Nacional.
2.4. Juridicu
Desenvolvimento normal das atividadcs rotineiras. Nenhum
fato excepcional a registrar.
2.5. Scgurunça e Informações

-310Ã expansão comercial se seguiu um rápido crescimento do par·
que industrial da Zona Franca, As estatlsticas de crescimento do con·
sumo de energia cl~trica cm Manaus suo demonstrativas dessa ver·
deira febre de desenvolvimento.
O consumo de energia ell:trica no setor comercial foi espantoso:
497% em apenas 9 anos!

Visitu de inspcção nos seguintes projetas: Sharp do Brasil S/ A,
1\gropccuúria San tu Silvia, Agropecuária Tamakavi S/ A e Buritizal
Agropccuúria S/ A. A ASI executou võrios trabalhos, durante o excr·
cicio, todos de car(Jtcr sigiloso, para t1 Superintendência c o Plano
Sctorial de Informações do MINTER, produzindo Informações
Ncccss{lrius de acordo com a sua periodicidade.
:!.6. Pcssonl

1'.\'l'.ll',;

-Aprovação da estrutura regimental da SUDAM.
- El<~boraçuo da proposta de lotação do Pessoal, já remetida
ao DASP, para estudo caprovação.
- Realizaçuo de Curso de Treinamento e aplicação dos respecti··
vos testes pura os servidores ocupantes de empregos que integram
clicntcl:~ originl1riu da categoria Agente Administrativo.

~

a··~ ~c.:.-·~:lf'<~ç..,~

-Elaboração de um Programa Anual de Aplicações- PAA,
remetido ao MINTER e abrangendo os projetes Pessoal, Bolsas de .
Trabalho e Treinamento de Pessoal,
- El<~boração do Programa de Estágio para o exelclcio de 1975,
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2.7. ScrviçosGerais
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2. 7. I. P:ttrimõnio
-Os tombamentos dos .bens da SUDAM, estimam o seu
p;llrimõnio em 120 milhões de cruzeiros, a preços históricos, cober·
tos pelos seguros RCO, RCF, Incêndio, Aeronáutico e de Transpor·
tcs.

2. 7.2. Comunicação e Arquivo
-Foram recebidos I 1.449 expedientes, dos quais 5.107
processados.
2.7.3. Matorial
-Foram efetuadas despesas de material, na seguinte ordem:
3, 1.2.0- Material de Consumo,, ... ,,. CrS 2.438,934,81
4, 1.3.0- Equipamentos e Instalações..
CrS 1.845.900,10
4. 1.4.0- Material Permanente, ... ,,.,
CrS 200.849,20
CrS 4,485.684, I I

O · setor industrial também cresceu exponencialmente, cm
especial nos últimos 4 anos,
Não obstante, o progresso não se irradiou ainda para o setor
agropecuário, que permaneceu estagnado, com sérias conseqUências
em torm 0s do custo de vida na cidade de Manaus e de carência de
matérias·primas agrlcolas pura a indústria c para exportação,
Mas não é só isso, Senhor Presidente. O desenvolvimento .da
Zona Franca polarizou cm torno de si a vida c a esperança de
centenas de milhares de brasileiros.
ACELERADO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO DE MANAUS
A população de Manaus cresceu, no período 70/76 a uma taxa
de 8, I% ao ano c, hoje, atinge acerca de meio milhão de habitantes,
fartamente concentrados no sctor urbano.

2. 7.4. Serviços de Transportes
-Para atendimento normal de suas necessidades, a SUDAM
conta com uma frota de 41 veículos motorizados, predominando os
do tipo utilitilrio, para viagens de inspeção, Durante o exercício,
esses veicules consumiram 70.881 litros de gasolina e 14.054 litros de
óleo diesel. A manutenção desses carros envolveu despesas da ordem
de CrS 63,059,48,
Estuo assim consubstanciadas, em slntese, as principais ativida·
dcsda SUDAM no exercício de 1975.
'Belém, 9 de dezembro de 1975.- Hugo de Almeida, Superintendente.
Permita-me o Excelentí;simo Senhor Presidente da República
fazer uma breve exposição sobre a realidade da Zona Franca de Ma·
naus e as atividades desta Superintendência.
Nossa tarefa deve começar com um 1breve resumo das principais
caructerlsticas da evolução da Zona Franca a partir da vigência do
Decreto-lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967, que a instituiu,
Estas carnctcrísticus são as ~cguinics:
-Crescimento setorial desarmónico
-Acelerado crescimento demogránco de Manaus
-Investimentos industriais transitórios
-Indústrias de bens nn'ais c montadoras
-Baixos lndices de nacionalizaçuó dos produtos industriais
- Desequillbrio du balança comercial cMernu
CRESCIMENTO SETORIAL DESARMONICO
A economia da Zona Franca de Manaus tem·crescido descquili·
bradumente,• Senhor Presidente. Como bem, sabemos, o sctor
comercial respondeu prontumente ao intenso movimento turlstico
criado pelos incentivos nscais do Decreto-lei n• 288.
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f; fácil imaginar o esforço imenso que se exige de todos nós:
travamos uma batalha contru o tempo,

Impõe-se uma drâstica reduçilo do d~ncit de infra-estrutura
social criado pelo acelerado crescimento demogrâfico,
Por outro ludo, preocupa-nos a necessidade de garantirmos um
volume de oferta de empregos cstâvcl c sempre crescente na Zona
Franca de Manaus.

-311INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
TRANSITÓRIOS
No momento presente, essa garantia depende fundamentalmente do mecanismo de incentivos proporcionados pelo Decreto-lei n•
288 c legislações complemenlurcs.

De um lado, são investimentos vollados pura o mercado do
matérins·primas importudus.
As matérias-primas regionais perdem importância relativa.
Por outro ludo, esses investimentos tampouco dependem do
mercado consumidor local.
E, principalmente, são investimentos industriais com baixo
coeficiente de imobilizaçuo de capital.
Em suma, "Senhor Presidente, as raizes do parque industrial da
Zonu Franca são supcrflciuis. O fator capital ainda não aderiu em
carúter definitivo a esta região.
Nu ausência de mecanismos adicionais de estímulo à consoliduçüo desses investimentos, e pior aindu, em face de uma crescente
incerteza quanto a alterações no quadro atual de incentivos, o
empresário local pode perder o fôlego, e se retrair".
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Vivemos sob o risco de recesso das nossas utividades produtivas,
e cortes bruscos nn oferta de empregos,
INDÚSTRIAS DE BENS FINAIS
E MONTADORAS

Apenas no setor industrial, a SUFRAMAjll aprovou 107 projetas, todos implantados, c gerando cerca ele 21.000 empregos direlos.
Isto, Senhor Presidente, sem mencionarmos o efeito multiplicador
indireto desses investimentos sobre a oferta globnl de empregos.
Quanto à composiçuo dos investimentos industriais, sob a ótica
du oferta de empregos, observamos umu preponderância dos setores
de material cletro-eletrõnico, madeireiro e têxtil que, em conjunto,
compõem quase 60% dos 21.000 empregos diretos gerndos através
dos projetas nprovndos pela SUFRAMA.
Acontece, porém, que o utuul mecanismo de incentivos dit Zonu
Fruncu de Munnus vem concc:ntrundo o interesse de no'JOS cmprc·
cndimentos industrinis cuja cnrncterlsticn mnrcunte é sun passivei
lrnnsitoriedndc.

Além disso "cumpre-nos assinalar que us isenções tributllrias
que privilegiaram a produção de bens finais na Zona Franca nuo
atingiram os bens intermediários utilizados pelns novas indústrias.
Isto ocorre, porque os bens intermedil~rios oriundos de fora da Zona
Frunca também captam os beneficias da isenção.
Este fato, todos haverão de concordar, nilo facilita umu desejável verticalização c diversificação do nosso parque industrial.
Assim sendo, estumos hoje, muis ou menos restritos u produzir
bens finnis, gernlmcnteem fase final de montagem",
lrrncionnlidnde'l Certamente, não. O p~rfll de nossas indústrias
cspclhn n atunl oricntnção dos mecanismos fiscais da Zonn Franca.

..j..
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BAIXOS INDICES DE NACIONALIZAÇÃO
Desta orientação resulta, ainda, evidentemente, uma tendência
a operarmos com baixos indices de nacionalização,
Os senhores estao cientes de que, por exemplo, no sctor olctro·
cletrônico, vârios produtos contêm um alto valor cm partes
componentes importadas.
"Em resumo, Senhor Presidente, nossa característica é n de
sermos, hoje, Ullln Zona Franca de lmportaclo, sem sermos uma
Zona Franca de exportacio. Importamos com privilégios que
nenhuma outra região do' Pais pode oferecer. Mas nilo exportamos.
com privilégios, Apenas gozamos das mesmas vantagens oferecidas ·"
no resto do Pais, se não menos, quando faltam recursos para restitui·
çào do crédito de ICM gerado pelas exportações da Zona Franca.
f:.'I:~.:~; .n ,l:f':r.Y~,_)~·· . !i. ~..1:1-!P,pn•;t·: ·;·:: 1;:::;_ ):~_"' /~ ·n 1t'• :t~r:·t!:~::;

1: óbvio, po'rtanto, que n economia da Zona Franca pussusse a
depender, cada vez mais, de atividades ligadas às importações."
DESEQUILIBRIO DA BALANÇA
COMERCIAL EXTERNA
i'crguntariu, então: i: estranho que apresentemos um déficit na
balança comercia,! da Zona Franca com o exterior?
Realmente importamos muito. De fato, cm 1975, foram
importados quase 2 bilhões de cruzeiros cm merendarias estrangeiras
através da Zona Franca.
Mas também é fato que importamos mais de 2,5 bilhões de
cruzeiros cm mercadorias nacionais.
Ou seja, para cada cruzeiro gasto no exterior, n Zona Franca
criou uma demanda interno de muis de I cruzeiro em mercadorias
oriundas do resto do Pais.
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Portanto, u Zona Francu tem contribuído tumbém pura a
ampliaçilo do mercado interno brasileiro.
Do ludo dus nossas exportações, observa-se imediatamente <JUO
o "tendi•o de Aquiles" da Zona Franou .<i\o us'cxportaçõos pum o
~o:strungciro, CJUC Jumcntuvclmcnh:, se muntivcrum pruticumcntc
estagnadas aos níveis de 196K, apenas apresentando um ligeiro
ucrl:scimo cm vulor, u preços rcnis.

I

-313ConseqUentemente, o déficit comercial da Zona Franca de
Manaus cm transnções com o exterior tem sido sempre levado,
desde 1968.
O. valor das exportações da Zona Franca para o exterior é quase
dcsprczfvel cm relaçilo às nossas importações do estrangeiro. Os
déficits da Zona Franca vêm sendo financiados pelo resto do Pais.

• Governo Federal
• Governo Estadu1l
• Governo Municipal.
• Classes Empresariais

Senhor· Presidente, sei que este déficit desperta imediatamente
uma rcação negativa cm todos nós. Precisamo~ compor um esquema
de estimulas às exportações da Zona Franca.

e MEDIDAS SETORIAIS

Mas também não podemos superestimar os efeitos do déficit da
Zona Franca, a nível nacional, Como podemos observar, desde 1968
a participação da Zona Franca no total das importações brasileiras
vem se mantendo onnstante ao nlvcl médio de apenas 2%.

• Implantação do Distrito Agropecuirlo
• Apoio ao Programa Integrado de Abastecimento de Manaus

Se, por um lado, o valor das importações da Zona Franca ainda
representa tilo pouco ·~ âmbito nacional, por outro lado, essas
importações têm tido enorme significado para a vida, as esperanças c
o progresso dos brasileiros na Amazónia Ocidental.
Entre q custo social do atual déficit, que onera cm 2% ao Pais
como um todo, e o seu beneficio social, devemos sopesar também
argumentos de eqUidade e de solidariedade inter·regional.

• DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

• Desenvolvimento Industrial
• Desenvolvimento Comercial

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO AGROPECUÃRIO
• CARACTERIS1'1CAS DO MODELO

II. ESTRATl:GIAAPARTIRDE1975

-Concentração de empresas cm área previamente determinada
c sem problemas de posse de terra,

• Curto Prazo
•
•
•
•
•

Apolo ao Setor Aaropecu,rlo
Aumento dos Incentivos para 1 lnd~strla de Benslntermedl,rlos
Obrlsatoiledade doslndlces Mlnlmos de Naclonallzaçio
Dnconcentraçio dos Incentivos para Investimento
Nova lmaaem da Zona Franca de Manaus

- lmplcmentaçilo 1dc infra-estrutura ~a área (estradas de
penetráçi!o, instalações para os serviços agrlcolas).

• Midlo Prazo
• Orlentaçio Estabelecida pelo Plano Dlrelor PLURIANUAL
da Zona Franca de Manaus

III. PRINCIPAIS
ESTRATl:GIA

- Concentração de serviços agrlcolas para o atendimento a
estas empresas, c que é conseguido através de articulação com cntida·
des de pesquisa, assistência técnica, cr~dito rural, de funcionamento
de insumos, etc.

MEDIDAS

DE

IMPLANTAÇÃO

DA

• Medidas Gerais
• Conselho de Admlnlstraçio
• Proposlçio ao CDE- Decreto-lei n• 1.435, de 16 de dezembro
del975
• Modificações da Fórmula de Redução do Imposto de
lmportaçiio
• Flxuçiio dos lndices Mínimos de Naclonallzaçilo
De ucordo com a dctermlnaçiio do Decreto-lei n• 1.435, na
próxima segunda·feiru o Conselho de · Admlnlstraçilo da
SUFRAMA fixurú os índices mínimos obrigatórios na Zona
Franca de Munaus pura o setor cletro-eletrônlco, em nlvels que
os Senhores podem observar no quadro projetado,

- Controle do desempenho das empresas facilitado pela
concentração, evitando práticas predatórias c desvios do projeto
apresentado.
• ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO
- O projeto foi lançado pelo Senhor Ministro do Interior cm
agosto de 1975, quando suas normas t~nicas foram aprovadas pelo
Conselho de Administração.
·. ·
-As normas t~cnicas do Distrito AgropccuArio foram elabora·
das por técnicos de toda a região amazônica, numa tentativa de
reunir sua experiência,

e A SITUAÇÃO ATUAL

• Ampllaçiio dos · Incentivos Fiscais concedidos à
Amuzônlu Ocidental '

-Projetas agropccuAriosjâ apresentados à SUFRAMA,,,,,,,,, 4
-Termos de reserva de Arca assinados,,. , , , , , , . , . , , , , , , , .. , , , 22
-Total da Arca reservada para empresas ; , , , , , , , , , , , , , 204.000 ha
-Total da área reservada para entidades de pesquisa , , , 30.000 ha
INPA ................ , .... , , .... , , . , :,'·,, .... ,.. 25,000 ha
CEPLAC ............. , ........ , .... , , , ...... , .. 1.500 ha
EMBRAPA .... , .... , .. , .... , .......... , , .. , .... , 3.500 ha

• Ruclonullzuçiio do Comércio da Zona Franca de
Manuus

-Preço médio do hectare , .. , .... , , , , , .. , , , .... , .. CrS 27,00
-Principais explorações solicitadas

• Articuluçilo Institucional

• Bovinocultura de corte

-314• Bovinocultura de leite
• Cacau
• Borracha

______,

-• Hortigranjciros
- Investimentos .estimados nos projeta,. c termos de reserva de
lrca , . , .. , . , , .. , , . , ..•...•..•••...•.•.••........ CrS 456
milhões.
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- O proicto de 100 km de estradas vicinais já está sendo
elaborado. .
III::T:,.',~\

-Articulação Institucional
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-Com a Pesquisa {doação dc.terras)

3.

-Com a AGROCERES
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- Com o Banco do Brasil e o BASA
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- Com a Extensão Rural
ctr::lr;tl~~o c:t\'Il ..
(,\l,:~;;:r;n<~::;co~l

APOIO AO PROGRAMA INTEGltADO
DE ABASTECIMENTO DE MANAUS
A SUFRAMA procurou ·alocar recursos para o PIAM em
caráter suplementar lls · aplicações do Governo Estadual e de
entidades do Governo Federal cm atividades consideradas
importantes para melhorar o abastecimento de Mariaus:

---------·..-----···------··-·-·-·-. (IIL\ 1::t. l,Ct:I'J 1 C.":..)
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U~I'.L1UJ\

Na.m .. Jitllllltu
- Assinamos convênio de CrS 4 milhões com a EMBRAPA
para pesquisas de cul_turas alimentaics em Arca de várzea.
Na

f,uÍiblt:t::t~·~~Tn

o'l'í:i'UA

m:n:r or. ~rmfn:tr1 rnf.m1CI\

'm .. prepancio de uHHbra

t,?,O:lO

~.::!CCi

12,tr.l'J

?,lCtl

O,Droll

3,110

IIO,OD'J

11,0~

o. coo

--

Nawdoll- lnvestimen!os no Parque · Permanente de Exposições' do
Governo do Estado, CrS 600 mil.
- Investimentos n'a Ampliação e Moaernização do Mo'inho de
Calcário do Governo cfo Estado, Cri 400 mil.

- Investimentos. CrS 3 milhões na construção de um itrmuúm
de cereais que possibilite o funcionamento da pol!tica de preços
mlnimos, Também projeto do Governo do Estado.
Ndm .. )ldCI

- Investimentos CrS 700 mil na estruturação da Coordenaçilo
Regional da SUDEPE, para ajudá-la a cumprir seus objetivos.

DE.<;;I15VOLVIMENTO INDUSTRIAL
OCUPAtÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Produzindo

Ela lmplantacio
Com Área Rumada
TOTAL

-·---·----

llO,OO·

----·--

DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

Na úta da camerdal!zacio

Sltuaçlo Aluai

lu:7,3G?

A

ti.1ltr.·i.i

oO•,, . . _ _ _ _ _ _ _ _

Cil., ?11')

- Assinamos contrato com o Instituto Adventista Agroin·
dustrial no valor de CrS I milhão.

'

N• de Industrias
17
23

.Jl.
97

CADASTRAMENTO COMERCIAL (assunto a ser levado ao
Conselho de Administração, segunda-feira).
Finalidade: colher e registrar informações a respeito da -ativida·
de empresarial exercida; em todas as modalidades e nfvcis na Zona
Franca de Manaus, e consideradas rclevlintcs para a execução pela
SUFRAMA de suas airibuiçõcs como órgio de controle da ativida·
de económica c de administração do processo de desenvolvimento
sub-regional.
Obrlaaçilea: são requisitos condicionadores do excrcfcio dos
estfmulos fiscais da área:
a) pr~via inscriçio da empresa no sistema cadastral;
b) renovação anual da inscrição no cadastro;
c) altcraçio das informações cadastrais;
d) atendimento imediato de informações requisitadas pela
SUFRAMA; ·
e) subordinação à ativldade de fiscallzaçi!o externa. da
SUFRAMA;'
.
f) comprovação do cumprimento de prescrições normativas ou
decisões executivas baixadas pela SUFRAMA.

f:
I

!
I
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Miniatêrio do Interior
SUPERlNTENDtNClA DO D!S!N70~VIMENTO DA AMAzeNIA
DEPARTAMENTO DE ADMINlSTilAÇÃO DE INCENTIVOS - DAI
DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS - D.P.I.

i
I
I

i
I,

iI

SUDAM

A}:.\ZÔNIA

caminho para a participação

des1fio que unidos vencereMos

I

DIS'l'RIBUICM SETORIAI. E ESPACIAI. DOS PROJETOS APROVADOS PEI.A SUDAM POR NATUREZA DE INCENTiru
AT~ JANEIR0/1976

UNIDADE
POt.!TICA
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Ao invés de deixar quebrantar-se o seu ânimo de luta, cm
PERSPECTIVAS DA.ZONA FRANCA DE MANAUS E CONDI·
conseqUência do insucesso inicial, os caririenscs, ao contrário,
ÇOES PARA CONSOLIDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
scntem·se mais estimulados para delinear novas metas, na concretiza.
ção das quais se dispõem a envidar todos os esforços.
-Pesquisa. Cientifica e Desenvolvimento Tecnol6sico ·
Coube ao Rotary Clube do Crato c ao conceituado Instituto
· - Formaçio de Recursos Humanos.
Cultural do Cariri, a iniciativa da magna promoção, cujas finalida·
- Meios de Comunicaçio e Transporte·
~*
-Saúde, Saneamento e Habltaçio.

.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB :.... CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
As atenções da opinião p6blica da região do Cariri, no Ceará,
concentraram·SC, presentemente, no II Seminãrio para o Descnvol·
vimento do Sul do Estado, com realização fixada para o pcr.fodo
compreendido entre os dias li e 15 de maio vindouro.
Quatorze anos após o i• Encontro, voltam a rcunir·se as lideran·
çns mais categorizadas daquela área, para ~ma aferição de todos os
empreendimentos ali postos cm prática, com vistas à elaboração de
novos planos dirctamente vinculados ao crescimento da importante
zona c ao bcm-estar de seus habitantes.
Destaque-se que, no primeiro conclave levado a efeito, objetiva·
vu-se, sobretudo, preparar a ·comunidade cariricnsc para chegada de
energia de Paulo Afonso c as medidas dela decorrentes, notadamcntc
a implantação de algumas ind6strias de decisiva importância
cconõmicn pura o Ceará.
Ocorrerá, assim, durante os trabalhos, uma troca de experiên·
cias e de reflexões teóricas e práticas entre técnicos com comprovado
tiroclnio, para o estabelecimento de dirctrizcs atualizadas, que .se
ajustem cabalmente aos anseios descnv.olvimcntistas dos milhares de
cearenses ali radicados.
Nu oportunidade, não poderão deixar de ser apreciadas as
razões que inviabilizuram o projeto Moris·Azimow, para que nilo se
cometam os mesmos senões, que trouxeram tanta frustraçilo aos que
sonharam com uma vertiginosa arrancada de progresso para uma
das fuixas mais potencialmente ricas do nosso território,

.

.

Gerais:
discutir temas de interesse do desenvolvimento regional ·c
apresentar sugestões cfou indicações de diretrizcs visando à
implementação de l'rogramas de Descnv.olyimento Integrado
da região..
.
.
' ··
·
Especificas:
a) revisão das resoluções do i• Seminário;

b) análise do Projeto Azimow;
·
c) sugestão para a clabóraçi!o de perlls económicos para a
região, com indicação das oportunidades, fontes de
financiamento c prováveis investidores.
Precedendo a instalação do II Seminário, as lideranças mais
atuantes da comunidade acompanham a fase técnica relacionada
com a efetuaçilo de ampla pesquisa, durante a qual vêm sendo
levantadas "as condições econõmicas c as potencialidades da região",
Reclama-se, assim, a participação de todos, através de uma
perfeita mentalização do povo, de cujo concurso não pode prescindir
o Encontro, nos termos do Documento divulgado pelos seus
idealizadores.
Os mini-seminários, para debate de temas cspcc!ficos de càda
comuna, parecem sensibilizar admiravelmente todas as camadas
populares, numa verdadeira tomada de posiçi!o, que pode ser enten·
dida como a presença de toda umu coletividadc para reivindicar dos
setores governamentais, o atendimento de seus anseios mais legl·
ti mos,

I',.
-32SO Ternário, estruturado d~pois de aprofundados estudos,
constarA doa se~ui,ntea Itens:
Tema I - Potencialidades da Agricultura:
1. raci~nalizaÇ!~ 'c cKpansló da agroinddstria das culturas de
cana-dc-aç6car e mandioca;
2. viabilidade económica da cKploração da cultura do cate;
3. Atividadea alternativas do actor asrfcola'
Tema 11 .:_Potencialidades d~ Pecuária
I. racionalização e cKpanslci da eKploraçlo bovina;
2. atividadcs alternativas no actor pecuário.
Tema 1JJ..,. Potencialidade lndustdal
I. industrialização de frutos (doces c sucos) c produtos hortlco·
las;
'2, industrialização da carne, massas alimcntfcias, leite c produ·
tos derivados; · ·
··
. .
.
3. industrializaçlo de produtos minerais nlo metâlicos;
4. turismo.
Tema IV - Sistemai educacionais para Prosramas Integrados
de Desenvolvimento.
··
·
I. formaçlo ·de mio de obra especializada nos sctores primArios, secundários cterciários; ·
2. c~sino do' segundo grau profissionalizante;
3; ensino superior de curta duraçlo.
O Sr. A1eaor Maria (MDB- RN)- Permite V, EKI um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer,
nobre Senador Agcnor Maria.
O Sr. A1enor Maria (MDB - RN) - Senador Maur.o Bcnevides, considero de alt!l significação esse Simpósio, desde que seja feito
um debate do homem do campo com os ttcnicos. f: ncccssArio que os
técnicos tomem conhecimento do que r•n•a, da realidade da
agricultura c da pecuária, o homem que mora no interior c que pra ti·
ca a agricultura. Esse diálogo franco c aberto, nesse Simpósio, entre
o homem do interior, que pratica a· agricultura' pgr vocaçlo c por
principio, e os tetnicos, ede suma importáncia. Quero congratularme com V. EK• e levar ao povo do Cariri a palavra n~o só de estimulo
mas de cr~dit9 absoluto. nesse Simpósio. Muito obrigado a V. EK•.

mencionam seminários. Nós somos, sem nénhuma dúvida, campeões
brasileiros de seminários c ,queremos que este ScminArio tenha o êxito que nlo têm tido aqueles que tam sido rcalizado•·na nossa região.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Nobre Sena·
dor Oilvan Rocha, rcalmcnlc, III no Cariri os meus conterrâneos es·
tão jA pro.y~dos quanto à inexeqUibilidade de alguns planos que
objctivaram o desenvolvimento da região. V. Ex• deve ter visto, no
inicio de meu di.scurso, que hA catorze anos se realizou o primeiro
seminlirio para o desenvolvimento da zona Sul do Estado', Naquela
ocasião, foi saudado com o maior entusiasmo o Projeto Moris
Azimow, uma colaboração de tetnicos ccarcnscs com t~cnicos
americanos, da Universidade da Califórnia. ,Moris Azimow se propu-.
nha, ex~tamcntc, oferecer condições para a implantação de indús·
irias que haveriam de impulsionar vertiginosamente o
desenvolvimento do Estado. Decorrido todo esse lapso de tempo, hA
como que uma frustaçlo entre os cariricnses, porque aquela arrancada dcscnvolvimcntista que se prognosticava· infelizmente nlo se
concretizou. Por isso é q~c -jà hll, realmente, uma preparação
psicológica do povo cm relaçlo a esse segundo encontro c seus
promotores estão realizando esse trabalho de conscientizaçllo das
lideranças comunitArias, c, mais do que isso, csilo reclamando uma
participação ati~a de todos aqueles órgãos governamentais que têm
responsabilidade no desenvolvimento cconõmico daquela Arca.
Portanto, a observação de V. Ex• é absolutamente procedente c
lã os meus conterrâneos estio alertados para essas dificuldades de
execução de planos oriundo& de seminários de estudos.
O Sr. Agenor M·arla (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer,
Senador Agcnor Maria.

O Sr. A&enor Maria (MDB- RN)- O que acho oportuno, no
simpósio, é o debate entre o agricultor c o téCnico. Na minha mancirà de entender, é ncccssArio se aproveite o q~e o homem do interior
cstâ sofrendo, estâ dizendo; para tirar as conclusões que possam
amanhã ser postas cm prAtica. Não é posslvcl que prevaleça a teoria
sobre a prática. Dai a importância do simpó.!io, desde que a ele
compareça o homem da enxada, o homem que próduz no interior.
Considero de alta significação a presença deste homem, pois
~xpondo a sua situação, as suas agruras, que cstà sentido na luta
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço a diuturna, no seu trabalho, no amanho da terra, podcrA fornecer da·
manifestaçlo de V, Ex•, nobre Senador Agcnor Maria c posso dizer· dos aos técnicos c estes ao.Govcrno. Muito obrigado a V. Ex•
que no mês de março; quando estive· naquela região, visitando mais
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Senador
especificamente as cidades de Crato c Juazciro, senti que rcalm~ntc Agcnor Maria, essa participação,·· que V·, Ex• defende tão
havia uma mentalização do povo para aquela promoção de qrdorosamcnte, estA assegurada cm função de um trabalho antecipa- ·
eKtraordinârio alcance económico-social. As populações de Crato, do que vem sendo levado a efeito pelos promotores do Scminàrio.
Juazeiro e Barbalha estavam, realmente, na disposição, atravb das Todas aquelas cidades da região do Cariri estilo sendo visitadas pelos
suas lideranças comunitárias mais expressivas,.dcapoiar o 11 Scminà- técnicos c pelos lideres de cada comunidade, a fim de que seja
rio que vai se realizar no próKimo mas de maio,
procedida uma pesquisa ampla, com o recolhimento de todos
aqueles dados relacionados com os problemas da região cariricnsc.
O Sr. Gllvan Radia (MDB- SE) -·Permite V, EK• um aparte?
'
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito
prazer.
O Sr. Gllvan Radia (MDB - SE) - Eu desejo tecer, cm meu
aparte, duas considerações muito breves, prezado Senador. A primeira, evidentemente, ~ louvar o seu entusiasmo, quando cuida de
problemas de sua rcgillo, como bem disse V, Ex•, das mais promissoras deste Pais. Nlo desejo, na segunda parte da minha intervenção,
tirar um pouco. do entusiasmo de V. Ex•; mas, talvez por. uma
~Xperiência local de Sergipe, que possui, provavelmente, o maior
Know-how de simpósios deste Pais, desejo alertA-lo, fazendo um
paralelo com o grande c~tadista francas Charles De Gaulle, que dizia
que "era extremamente dificil governar um pais que tinha 360 tipos
de queijos": cu acho talvez muito mais dincil governar uma região
onde deve existir milhares de planos, A cxpcrihcia scrgipana, Ex•.
faz com que toda a nossa te se alquebre um pouco, quando se

Continuo, Sr. Presidente:
Como patrocinadores do II Seminário, inscrevem-se o Governo
do Estado, o Banco.do Nordeste, a SUDENE, o POLONORDESTE
e as prefeituras da Região - num esforço conjugado para que o
conclave possa alcançar os seus nobres ob)etivos.
Além da Comissão Central, quatro Comissões t~cnicas c oito
Comissões Executivas incumbir-sc-ão de .todas as providências
indispensáveis tt realização do importante certame, sendo certa,
inclusive, a colaboração de outros. órgãos das administraçõr.s federal
c estadual, atravl:s de ··pessoal dotado de reconhecida qualilicaçilo
profissional.
·
Para as discussões que serão travadas entre os participantes do
11 Seminário foram catalogadas numerosos interrogações sobre
problemas que seligum urcnlidadc económica do Cariri.

"'--326A· implantaçlo de uma indústria produtora ,de llcool motor,
,tendo cpmo mat~ria·prima as raizes de mand.ioca c de manÍpeba,
certamente suscitarA controvérsias, assim como as medidas atincntcs
l conciliação de· interesses dos produtores rurais c dos consumidores
na distribuiçilo c na comcrciiidizaçiici das safras.

O Sr. Joiii.JMelo (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
apartc7

Podc'sc constatar, assi!ll, que o 11 Scminârio par~ o
Desenvolvimento do sul do CearA está fadado a alcançar a mais am·
pia repercussão, ainda mais se cm torno de suas conclusões vierem a
cerrar fileiras todos quantos, como nós, têm o dever de se interessar
pelos problemas que obstaculizam a prosperidade de uma das mais
fascinantes ãrcas do território ccarcnse,

O Sr. Joll Lllld- (ARENA - AM) . .,. V. Ex•· na
tranqUilidade da sua palavra c na dimcnslo Clc justiça cjuc sempre
imprime l mesma, reaistra os dczesscis ano.s de existência do Comia
Brazlllenae~ O ·Correto BrazUlenae está vinculado A história de
Brasflia, à conquista do Oeste. Ele mesmo, pelo seu nome, buscado
naquela inspiraçao histórica que Asiis Chatcaubriand quis
descobrir, para dar continuidade à iniciativa de Hipólito Jos~ da
Costa, ele mesmo ~ um fio· de luz na história da Capital brasileira,
Presta V. Ex• homenagem aos. nossos concidadlos que ali
trabalham, como Edilson Cid Varela, Ari Cunha, com a sua coluna
sempre a serviço da 'verdade, como Edison Lobito, cuja serenidade
de comentarista politico, V. Ex• ressalta com justiça; como Oliveira
Bastos, na dinâmica da rcdação, Talita de Abreu, a registrar a vida
social c Alfredo .Obliziricr, nosso companheiro, aqui no Senado, a
registrar as atividades politicas. Associo-me a esta homenagem. Se
hã um instante que,. realmente, dcVCIJIOS reverenciar - nós, que.
estamos cm Brasflia a serviço do Senado, nós, que estamos cm
Bras!lia num ato de fé nos destinos deste Pais - atrav~s do nosso
cxcrclcio, ·do nosso magist~rio; no Congresso Nacional, é' este,
associando-nos, cm nome da nossa Bancada, l· homenagem que se
presta ao Comlo BrazUina, pela signilicaçllo histórica que ele
representa c pelo ato de fC nos destinos de BrasRia e nos destinos do
Brasil que ele sisnifica. De forma enf6tica felicitamos um dos seus
maiores comandantes, o nobre Senador Joio Calmori.

Manifestando, de público, a minha adcsio àquele conclave, cuja
relevância faço questio de resaaltar neatc Plenlrio, apelo para os
órgãos sovernamentaia a que a ma~rla ~ pertinente, no sentido ·de
que prcstiaicm o aludido ScminArio, oferecendo o ncccssârio apoio
para que o mesmo veja coümados os patrióticos~ objctivos que se
propôs àlcançar. Muito obrigado. (Muito bem I Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Henrique de La Rocquc.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)"- Excclcntrssimo Sr. Presidente,
eminentes Senadores,
Dczcsscis anos de fé, da fé que destruindo montanhas
constrói cidades c nações. Nunca faltou na defesa do bem a disputar.
A sua. mira: interesse colctivo. Refiro-me ao Correto BrazDI11111t,
que nascendo com Bras!lia a 21 de abril, desde então se afirmou na
busca das suas 'melhores aspirações.
. Â Cap,itai-Jovcm se dedicou por inteiro, com ela solidário cm to·
da a trajctória do seu imenso progresso.
· E quantos ainda continuam· nesta grande trinchcira7 Nem to·
dos, sabemos, mas muitos permanecem, sim. Ei-los, alguns: Edilson
Cid Varela, o seu fidalgo Dirctor Superintendente, cm comando
sereno c firme, jamais desertou da tarefa histórica, a que se impôs.
Noite c dia, a sua vida é o seu jornal, que é mais do que dele, porque
ele próprio simboliza. 'Ari Cunha, o seu Dirctor Rcspons'ávcl, esse
ccarense sem incdo c sem fadiga, com coluna diária nascida tamli~m
com a cidade-capital; nela a suá assinatura diviso como a imagem
viva de quem acredita sem desfalecer. 2 um nortista que versa mas
não quebra. Que ama a sua verdade quando crê que ela seja a ver·
dadc de todos. 2 o exemplo vivo do irrcvcrslvcl da crença. Lá vislum·
bro tamb~m Talita de Abreu, a fcstcjada Katucha que de tanto amor
à Brasflia c ao seu trabalho se fez escrava dos seus encantos c dos
seu~ deveres profissionais.
Hoje a sua equipe humana .está lastrcada com outros tantos
valores. Edison Lobllo, o comentarista sereno, objctivo c firme,
passou a ser leitura diâria dos que acompanham os acontecimentos
marcantes do Pais. Lê·lo é um privilégio pela scsurança com que
lastreis a sua ativid~dc de jornalista consciente. O que dizer dé Olivci·
ra Bastos, o seu Rcdator-Chcfc, quando todos lhe atribuem os m~ri·
tos de excelente profissional, consagrado c indcpcndcntc7 Como
destacar o'valor c a corrcção de Gilberto Amaral, com uma vida de
trabalho toda ela marcada pela ética c pela compostura7 lmposslvcl
sei, a citação de todos os que, no passado c n() presente, labutaram c
ainda mourejam no .grande ó(gão associado. Com uma citação a
mais pretendo enaltecer a todos os que a ele se dedicam no esforço
desgastante do dia-a-dia: a de Alfredo Oblizincr, sempre atento c
cordial no desempenho magnifico dassuas tarefas especificas.
Ao nosso 'eminente colega Joilo Calmon, que no Scnadp da
República não se desvinculou jamais da sua admirAvcl vocação
jornullstica, c que sabe bem o que ·representa a luta ·.pela
sobrevivência da grande obra de A~sis Chatcaubriand, peço que
receba as minhas melhores saudações por um evento ti!ci marcante
na hiGtória da Capital' da República, qual seja o transcurso de mais
um uno de existência do Correio Brazlllensc.

o

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Ouço o aparte de V. Ex•.

O SR. HENRIQUE D~ LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador JoK Lindoso, o aparte de V. Ex• valoriza muito o
meu pronunciamento. Conheço-o desde os primeiros dias cm que
ambos aqui chegamos. V. Ex• enfrentou as dificuldades iniciais dâ
Capital menina. Nilo ~do seu. desconhecimento o esforç0 de alguns
para que ela não se consolidasse. E~ por isso que, neste momento, eu
salldo c felicito o jornal que, desde a primeira hora, lutando pela
consolidação da Capital da República no Planalto brasileiro, nilo
vacilou um instante na crença c na certeza da sua vitórii definitiva.
·Agradeço o depoimento de V. Ex•, confirmando o· enalteci··
mcnto que faço daquela que, no puaado c no preaente, tem dado
vida à imprensa de BrasOia.
O Sr. Rul C-Iro (MDB...,.. P~)- Permite V. Ex•· um aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muit~ honra, nobre Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Caneiro (MDB- PB)- Quero trazer a V. Ex• os
meus aplausos pela feliz iniciativa de homcnagcàr o Correto
Brazlll-, jornal que acompanha BrasRia desde a sua fundação.
Desnecessário é dizer a V. Ex• que, ligado ao genial Assis
Chatcaubriand como fui- ele nasceu na Para!ba, cm Umbuzeiro como paraibnno, através das suas lutas cu acompanhava o seu pensa·
mcnto a respeito de Brasflia. Quando todo mundo nilo acreditava na
possibilidade de ser criada esta· Capital, que o srandc Juacclino
Kubitschck de Oliveira teve a coragem de enfrentar c criar, Assis
Chatcaubriand teve o discernimento e a visllo de vir para cã c trazer
qm homem do Nordeste, como Cid Varela, do Rio Grande do
Norte, com a sua equipe formidável que o acompanha, como todos
esses que o Senador Jos~ Lindoso acaba de citar no seu aparte.
Lendo o Correio Braz!llenae, V. Ex• eatã ciente de tudo que se passa
no PalA c, naturalmente, do que se passa na vida de BrasOia.
Evidentemente, o politico, o Senador, o Deputado, deve ler os
grandes jornais dos outros Estados, do Rio de Janeiro c de Silo
Paulo, mas o Correio Braz!llenae estA de tal maneira-perfeito que, na
véspera do seu nnivcrsãrio estou aqui ·cumprimimtando, batendo
palmas no discurso brilhante que V. Ex• estA fazendo, louvando com
tanta justiça aqueles que labutam nesse jornal. dlncll editar um

e
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noticioso c eficiente. Iniciei minha vida trabalhando na Imprensa, na
Provlncla, c sei como~ duro c diflcil fazer jornal. Dai a razão por que
o Correio BrazllleliH, que amanhil completa mais um ano,
acompanhando a criação de Brasllia, merece esse discurso
maravilhoso que V. Ex• cstã proferindo nesta tarde.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) ~·
lmcn~amcntc grato, nobre Senador. O depoimento de V. Ex• tem um
sentido de irrctorquivcl valor. Depõe como conhecedor desde as
primeiras horas da vivência brazilicnsc, c depõe mais, como confidcn·
te, como amigo c companheiro de Assis Chatcaubriand. Conta à
Casa a certeza que tinha aquele bravo parai bano de que, fundando o
seu jornal aqui também, ele teria uma destinação histórica a cumprir,
ele teria um sentido importante na consolidação de Brasflia, a ele
cabia a tarefa árdua de fazer com que os olhos da Nação se voltas·
sem para o Brasil Central, onde se acabava de construir uma cidade,
na amostragem magnrtica da capacidade do brasileiro. Desse brasilci·
ro que costumamos chamar candango, que das nossas bandas veio
para câ na certeza de que era preciso trabalhar, numa demonstração
indiscutível de que somos capazes, muito capazes mesmo, de realizar
os sonhos legítimos c vâlidos da população da nossa Pãtria.
t: por isso que digo que o depoimento de V. Ex•, um dos Senado·
rcs mais presentes às necessidades da Capital da República, intcgran·
do a Comissão do Distrito Federal, debruçando-se sobre os problc'
mas magnos cm que ela se debate, V. Ex•, com a sua fala, que muito
me honra, me trouxe um conteúdo, um cerne magnífico, para que
possa melhor estruturar esta homenagem tão justa ao jornal·
pioneiro da Capital da República.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite um aparte,
nobre Senador Henrique de La Rocquc?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muita honra.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Henri·
que de La Rocque, a manifestação do nosso Partido já se fez ouvir,
nesta Casa, através do eminente companheiro Senador Ruy
Carneiro, que enalteceu, no brilhantismo do seu aparte, a atuaçilo
destacada do Correio Brazilicnse como pioneiro do jornalismo aqui
cm Brasília. Reiterando, jã agora, aquela manifestação cm nome da
Liderança da Bancada, associo-me a esta homcnaacm que V. Ex•
tributa àquele grande periódico que intcara a Cadeia de jornais do
saudoso Assis C~atcaullriand. Ao homenagear o Correio Bl'llzlliense,
rendo o tributo de minha admiração aos seus dirigentes, ao seu
corpo rcdatorial, aos seus gráficos, enfim, a todos quantos cmpres·
tam sua colaboração ao querido matutino que é, sem dllvida, um dos
grandes representantes da imprensa brasileira.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Mauro Bcncvidcs, já ouvira a palavra de eminente
representante do MDB no Senado da República. Faltava a do seu
Lidcr, embora Ruy Car!lciro possa falar, cm qualquer instante,
como representante também do MDB, na condição de seu
comandante parlamentar. V. Ex•, neste instante, representa a lidcran·
ça do Partido da Oposição.
Sabia cu que, cm assuntos deste jaez, cm homcnac~ns deste
quilate, há sempre a concordância que não pode faltar dos dois
Partidos. Dos dois Partidos que querem, cada um através dos seus
objctivos, das suas programações, dos seus pontos de vista, o cngrun·
dccimcnto da Pâtria brasileira.
louvar o Correio Brazlliense é louvar aqueles que têm lutado
pelo Brasil, porque, lUtando por Brasllia, realmente se luta tamb~m
pela Pâtria comum.
Nobre Senador Mauro Bcncvidcs ,V. Ex• sabe que o seu aparte
também é sentimental, pois lã, naquela rcdaçilo, h6 um cearcnsc, que
pura aqui veio desde u sua fundação c - como cu jâ disse - tem
dado, nu sua ~anca de Diretor·Rcsponsâvel, amostragem segura de
que u combutividudc não deve ceder uo temor, quando se tem u certe·

za daquilo 'que se defende. Receba, pois, nobre Senador Mauro
Bcncvides, o meu agradecimento, porque sua intervenção vem ornar,
vem valorizar, vem ainda melhor estruturar aquilo que estou a dizer,
cm festejo a esse grande órgão da imprensa brazilicnsc que nasceu
irmi!.o de BrasOia. Ambos surgiram no mesmo dia, c jornal foi sem
dúvida para servir à Capital brasileira.
Sr. Presidente, depois de expressar meus louvores a Joilo
Calmon, pedindo a S. Ex• que os aceite, termino dizendo que a histó·
ria do Correio BruUia, lastrcada no bom senso c na antcdcmago·
gia, mostra que a grandeza humana ni!.o se reveste apenas de cmo·
çõcs. Ela prontifica também na planlcic serena das atitudes firmes
daqueles que cm paz permanecem com a sua consciência c com Deus..
Era o que tinha a dacr, Sr. Presidente. (Muito bem i Palmas. O
orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Esta Presidência, cm
nome da Mesa Dirctora, associa-se às homenagens prestadas ao
Correio BruilieliH pela passagem dos seus 16 anos cm Brasflia.
Integrante da Cadeia Associada, esse jornal surgiu com a nova
Capital da República, ostentando nome tio valioso c de tanto
significado histórico.
Pelo grande acervo de serviços jã prestados à colctividadc, o
Senado Federal expressa, pois, o seu sentimento de júbilo c sua
admiração ao Correio BruUiense, apresentando suas congratulações
a todos que fazem esse grande matutino. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o
nobre Senador Eurico Rczcndc.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Pronuncia o se·
guintc discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs.
Senadores:
O dia 13, rccém·transato, refletiu e foi palco de acontecimento
dos mais auspiciosos cm meu Estado, Podemos mesmo dizer que foi
o início, o mais vigoroso inicio da arrancada governamental cm
favor da Política Social.
Foram assinados convênios de importância que podemos classificar de inédita, na história administrativa do pequeno-grande
Estado do Espirita Santo, e tiveram como inspiração a politica de
bcm-estar do homem que ali vem sendo perseguida c executada, com
pleno êxito, pelo jovem Governador í:lcio Álvares. E o Primeiro
Mandatário do meu Estado, com essa iniciativa c com esses cmprccn·
dimcntos, corresponde ao espirita, à orientação c ao empenho desse
novo bandeirante da Política Social do Brasil - o eminente Prcsi·
dente Ernesto Gciscl, cuja obra, no sctor, vem atingindo todas as
classes sociais do País, a ponto de preocupar a nobre c honrada
Oposição brasileira que, depois de proloneado período de lua-de-mel
com o ilustre Presidente Ernesto Gciscl, caracterizada pela imprcs·
sionantc vitória cmcdcbista nas urnas livres de 1974, resolveu
encerrar a referida lua-de-mel, porque o Programa Social do
Governe fez com que, de um lado, a ARENA completasse a sua
convalescença diante daquela derrota, c, de outro lado, passou a
preocupar as hostes da Oposição, que hoje, com relação ao pleito'
municipal q uc se avizinha, não tem o mesmo otimismo de há um ano.
Mas c~sa política não é feita, obviamente, com o interesse de
clientela eleitoral, pois .o eminente Chefe do Governo, inobstantc
estar hermeticamente ·engajado no processo eleitoral cm favor da
ARENA, nilo pratica os seus atos visando tilo-somcntc o lucro c o
triunfo das receitas meramente eleitorais. Sua Excelência visa, sobre·
tudo, através do desenvolvimento cconômico como suporte, realizar
o bcm-estar social, cuidando, com pertinácia, da rcduçilo progressiva
dos lndiccs de dcsnlveis sociais, que, infelizmente, ainda estilo correntes neste País.
Sintonizado com a Politica Social do Presidente Gciscl, o Govcr·
nadar Í:lcio Álvares vem, no meu Estado, executundo a grandeza
di6riu de tarefas dignas de merecer o respeito du Oposição c a gra·
tidi\o do nobre c ultivo povo capixaba. Ao lado de S. Ex•, partici·
pundo das mesmas emoções c vivendo os mesmos estremecimentos
de soliduriedude humuna, c numa ufirmuçilo vigorosa de amor uo
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Álvares, Presidente da Unidade Comunitária de Integração SocialUCIS, fundada por sua antecessora, a admirável Sra. Dona Maria
Clementina Gcrhardt Santos, esposa do ex-Governador Arthur
Carlos Gcrhardt Santos, Unidade essa que vem tendo, cm Dona
Irene, uma continuadora, uma multiplicadora da obra au~piciosa·
mente iniciada.
A Unidade Comunitária de Integração Social é,· sem dúvida
alguma, no Espirito Santo de hoje, um verdadeiro estado 'de alma,
pelos benefícios que vem drenando para as comunidades menos
favorecidas pela fortuna material.
Dizia eu, Sr. Presidente, que o Esp(rito Santo viveu, no dia 13 de
,abril, momento grandioso na sua história, c que nos dá mais uma ccr·
teza- se certezas anteriores não bastassem -de que no meu Estado
se executa, realmente, obra de grande benemerência social.
Foram assinados vários convênios com o Banco Nacional da
Habitação, cujo Presidente, Dr. Mauricio Schulman, ali esteve c
recebeu do povo capixaba as mais justas homenagens do seu agra·
dccimento, conferindo a S. Ex• cidadania honorária.
Como aliás salientado no discurso proferido pelo Presidente
Mauricio Schulman, lfder máximo da maior autarquia habitacional
da Amí:rica Latina, aqueles recursos técnicos c financeiros, drenados
através dos mencionados convênios, decorreram da ação, da reivin·
dicação permanente do eminente Governador !:leio Álvares.
Costuma-se dizer, Sr. Presidente, c tem sido uma constante na
tecla c no realejo da Oposição por todo este Pais, que esta ou aquela
obra que se realizou não foi do Governo do Estado, c sim do
Governo Federal.
Sr. Presidente, o Banco Nacional da Habitação não procura os
governos estaduais, nem os go'vcrnos municipais; ele se limita a
tornar disponíveis, para essas entidades de Direito Público, os seus
planos, os seus projetes, os seus recursos.
Cabe aos governadores principalmente, c também aos prefeitos
municipais, provar, cm primeiro lugar, a sua idoneidade para a
conquista daqueles benefícios; c cabe a essas autoridades, com o seu
prestígio, tomar a iniciativa de obtê·los.
Isto fez o eminente Governador !:leio Álvares, através de seus
contactos pessoais, na intermediação dos representantes federais do
Espírito Santo. S. Ex• procurou as autoridades federais, demonstrou
a capacidade para absorção daqueles beneficias, c os conseguiu para
o Espírito Santo. Por isso, devemos essas grandes conquistas à
pertinácia obsessiva, diária, permanente do jovem Governador, que
conseguiu despertar o sentimento de' credibilidade c confiabilidadc
cm favor do novo Espirito Santo.
Usando conceitos anteriormente emitidos, proporcionalmente,
num futuro - que não sei se a médio ou remoto prazo o Espirita
Santo, sob o ponto de vista cconômico, será proporcionalmente, o
maior 'Estado da Federação.
Ali temos um porto debruçado' sobre o mundo, possuimos ali o
maior cmbarcador de minério do mundo, cm condições competitivas
com seu congénere da Austrália; ternos ali um corredor de exporta·
çilo praticamente pronto, porque um corredor natural, emergente da
BR-262, cuja projcção final, cruzando Mato Grosso, Goiás, Minas,
Espirita Santo, deverá atingir o Pacifico, através de Pucalpa, nos
contrafortes dos Andes peruanos; temos a BR-101, a Rodovia das
Capitais, vindo de Natal c caindo, igualmente, no Porto de Vitória. E
entre a BR-262 c a BR-101, que silo as mais importantes rodovias
brasileiras, nós temos as paralelas de aço da Companhia Vale do Rio
Doce, igualmente caindo sobre o Porto de Vitória. Frente a essa
realidade ternos, então, o mais natural e o mais importante corredor
de exportação deste Pais: o corredor de exportação Minas-Espirita
Santo, principulmcnte, Espirita Santo, que deu condições de
viabilidade para a sua implantação.
Em decorrência dessa realidade, Sr. Presidente, o Governo Fc·
derul, com a colaboração decisiva do Governo do Estado, está
realizando no Espirita Santo n implantação de cinco pacotes de
projetos, com lodus as suas implicações diretas c indirctas,

complementares, suplementares, de efeitos imediatos c mediatos, que
silo: o Projeto Siderúrgico, cuja viabilidade acaba de ser assegurada,
através da visita feita à Brasflia, rcccntcmcntc, pelos rcprcscntaritcs
da Kawasnkc, cujos recursos vão se unir aos da Finsidcr italiana, da
SIDEBRÁS da Companhia Vale do Rio Doce c outras empresas
brasileiras, c que vilo assegurar a construção de uma das maiores usinas siderúrgicas do mundo, que, dentro de três anos, estará produzin·
do 3 milhões de toneladas de aço, c daqui a S anos 6 milhões de
toneladas do mesmo produto.
Temos o Projeto Portuário que vem assegurando a moderniza·
çào c a versatilidade do Porto de Vitória que, hoje, desperta o rcspci·
to, a receptividade c a curiosidade fascinada do mundo cconômico
internacional.
Temos o Projeto Paraquimico, que jâ está sendo executado, cuja obra está prestes a ser inaugurada - c que representou, Sr.
Presidente. o maior financiamento de todos os tempos, feito no
Brasil, a uma entidade privada, a Aracruz Celulose,
Temos, ainda, o Projeto Naval que prevê a construção de estalei·
ros de reparos, sendo um no Espirito Santo c outro no Estado do Rio
de Janeiro, c, finalmente, o Projeto Turistico, porque, no sctor, o
Espirito Santo, pela variedade dos seus climas, pela beleza do seu
verão, pelo rendilhado de suas praias, pelo conforto que proporcio·
na, tende a ser vitorioso esse projeto, que já está recebendo condi·
çõcs satisfatórias, através da chamada "Rodovia do Sol", que é um
verdadeiro feitiço cm matéria de transponc cm favor do turista na·
ciqnal c estrangeiro.
Pois bem, Sr. Presidente, cm virtude dessa ·nova era de
industrialização · plúrima que o Espirito Santo esta vivendo,
surgiram, com relação de causa c efeito, problemas sociais. Esses
problemas vem sendo enfrentados graças, como disse, à açi!o
descortinadora c pioneira do eminente Governador !:leio Alvares,
que tem tido a col~boração de um dos seus mais brilhantes auxilia·
rcs: o Sccrctârio do Trabalho, Dr. Romualdo Gianordolli quc'conta,
na Companhia Habitacional do Espirita Santo com uma das mais
promissoras 'afirmações de recursos humanos do meu Estado, o Sr.
losmar Sotano.
Assim, Sr. Presidente, o Espirita Santo que antes de 1964. só
tinha o "espírito" c não o "santo": graças à contribuição valiosa dos
quatro Governos Revolucionários, passou a se chamar, de direito, c
de fato, o que é importante; Espirito Santo, honrando o lema da sua
Bandeira: "Trabalha c Confia", o que significa o seguinte: "trabalha,
como se tudo dependesse de ti c confia, como se tudo dcpé;iidcssc de
Deus,"
.
Essa inspiração de progresso, de desenvolvimento c de justiça SO·
cial vem comandando as açõcs, do eminente Governador !:leio Álva·
rc~ que está, realmente; construindo o novo EspiritÓSanto.
Desejo, Sr. Presidente, fazer constar dos Anais da Casa o elenco
dos contratos que foram assinados na oponunidadc da honrosa visi·
ta do Presidente Mauricio Schulman 'ao'Espirito Sárito~'naqÚclc dia: .
O Gàvcr~o do,Esta'do c ÓBanco Nacional da Habitação
firmaram seis contratos na tarde de ontem~ no salão.nobrc do
Pallicio Anchieta, para a aquisição de-terrenos que serão
transformados em "lotes ,urbanizados" c para construção de
casas populares. Os seis contratos perfazem um total de CrS
120 milhões.
·
·" ·
Estes contratos, devido a seu valor, foram considerados
pelo Senador arcnista Eurico Resende como o "maior assalto
a banco já registrado", O senador Justificou a expressão "as·
salto" como digno, devido a 'sua importância c valor não só
monetária, mas também' social.
·
O Senador afirmou que "as grandes obras já não imprcs·
sionam o povo, Elas viraram umu rotina devido sua constún·
.ciu. Eurico Resende lembrou que "o Espirita Santo ~ra um
Nordeste sem SUDENE". Nilo havia ajuda de espécie algu·
· · 'mu. Entretanto hoje o quadro é diferente.
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dos é o maior da Federação, Temos um grande porto
debruçado sobre o mundo, disse ele.
OS CONTRATOS
Foram assinados ontem os seguintes contratos: projeto
José de Anchicta - Cnrapinn 11 - localização: Serra ES Finalidade - construção de 1.117 unidades habitacionais.
Valor do empréstimo Cr$ 48,289.199,85. Área média das
casas: 45, IOmetros quadrados.
Projeto Siio Mateus 11 - Localização: São Mateus ES. Finalidade: construção de 80 unidades habitacionais.
Valor do empréstimo: Cr$ 1.987.235,04. Arca média das
casas: 44,18 metros quadrados.
Projeto Colatinu 11 - Colatina-ES. Finalidade:
construção de 140 unidades habitacionais. Valor do
empréstimo Cr$ 4.949.952,00. Área média das casas: 46,15
metros quadrados,
Projeto Bairro dos Operários - Localização: Colatinn.
Finalidade: construção de 80 unidades habitacionais. Valor
do empréstimo Cr$ 1.201.216.80. Área média das casas: 17,75
metros quadrados,
Projeto Conjunto Habitacional Eurico Salles. Loca·
lização: Serra. Finalidade: aquisição de terreno .para
execução de conjunto habitacional. Valor do empréstimo:
CrS 4,989.931 ,44,
Projeto Vila Velha - Localização: Vila Velha.
Finalidade: transformação cm 400 lotes urbanizados, Valor
do empréstimo CrS 2.557.759,68. Área média dos lotes:
130,25 metros quadrados.
Com estes seis contratos a COHAB-ES vai construir
1.387 casas e vender 400 lotes urbanizados.
Aqui faço um parênteses, Sr, Presidente, para dar ênfase no
grande problema do Banco Nacional da Habitação, denominado:
Programa de Lotes Urbanizados".
Em resumo, a mecânica é esta: o Banco Nacional de Habitação,
através de seus agentes financeiros, adquire para o mutuário, o lote
urbanizado. Não é casa. Nesse lote coloca-se a infra-estrutura, água,
luz c esgoto, E fica por conta do mutuário a construção da sua casa
que, dentro dos limites do terreno, pode ter um modelo no paladar e
no arbítrio do mutuário. Vale dizer, a parte mais onerosa é
financiada.
Vemos aqui um exemplo do que ocorreu no Espírito Santo: o
BNH adquiriu quatrocentos lotes urbanizados para os fnvclados do
Salumim que viio ser deslocados pura o Bairro de Boa Vista, onde
estão aqueles lotes urbanizados,
O mutuário desse lote vui pagar, a titulo de prestação do terreno
- incluindo água, luz e esgoto que ali forem implantados - uma
média de trintu cruzeiros por mês. Isto, além de permitir maiores
facilidades ao mutuário, permite uo Banco Nacional da Habitação
agilizar melhor e multiplicar velozmente a implnntnção de unidades
residenciais,

Trutu-sc, entilo, de uma idéia, Sr. Presidente, que é brasileira,
cnbocln, cm muti:rin de habitação. Não se trata de modelo de
importução, sim, de modelo digno de exportação- como, aliás, v.em
ocorrendo com o Bunco Nucionul da Habitação que tem Sido
procurndo por especiulistus governnmcntuis estrangeir.os pnru
conhecer u suu lilosoliu, u suo mccúnicu c linulidudcs,
A Polhicu Habitacional do Governo, Sr. Presidente, vem servin·
do de cnrdúpio purn us mnstignçiles oposicionistas.

Mas, no meu Estado, pelo menos um beneficio a política
habitacional do Governo vem causando à Oposição, Se antes os
candidatos da Oposição, para fazer demagogia contra o Governo,
tinham que atolar o pé no mangue. Hoje, já podem fazer essa
demagogia numa sala de visitas do operurio brasileiro; pelo menos
esse benefício foi prestado à nobre Oposição que hoje tem condições
mais higiêncins para exercitar a sua pregação presencial.
E prossigo, Sr, Presidente:
INOCOOP-ES
O lnocoop-ES fez três contratos com o BNH. O
primeiro teve a entrega de um cheque para permitir a
aquisição de um terreno com 584.999,07 metros quadrados
no município de Vila Velha, para a implantação de grande
conjunto habitacional para as cooperativas habitacionais do
BNH, com previsão para construção de blocos de apartnmcn·
tos para atender u famílias com renda superior a 6 salários
mínimos,
Depois foi feito o contrato de aquisição de uma área de
584.999,07 metros quadrados cm Vila Velha para programas
de Cooperativas habitacionai,,
Também foi assinado um contrato de empréstimo do
Bradcsco Minas S/ A Crédito Imobiliário, agente financeiro
do BNH, com intcrvcniência do Banco Nacional da Habita·
ção, cm favor da Fundação Vale do Rio Doce, com asscsso·
ria técnica do lnocoop-ES pura Construção de oito blocos
com 96 apartamentos em terrenos da Fundação Vale do Rio
Doce, na Praia de Camburi. O empréstimo foi concedido à
Fundação Vale do Rio Doce com recursos próprios do
Brndcsco,
Para a execução da construção dos oito blocos de aparta·
mentos para a Fundação Vale do Rio Doce foi assinado um
contrato com a Cicc S/ A, vencedora da concorrência.
Também foi assinado um contrato da compra e venda de
uma área de 10.787,08 metros quadrados, na Praia da Costa.
A área foi adquirida pelo lnocoope - ES, com recursos do
BNH, para a construção, pela Cooperativa Habitacional
Operária de Itnpoã, de 176 apartamentos.
Por fim, foi assinado um contrato de refinanciamento,
firmado entre o Banco Nacional de Habitação c a Tamoyo,
relativo nos créditos das 583 unidades residenciais construí·
das pela Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores de
Tubarão, orientada pelo lnocoopc-ES. Estas residências
terão prestações a partir de CrS I50,00,
Sr. Presidente, esta relação de convénios assinalou realmente
mais um passo decisivo no Programa Social do Governo. Devemos
salientar que há muitos anos, quando se falava num convénio, cos·
tumavn·sc dizer que se tratava de frieza de um papel c que o pacto,
talvez, não fosse executado, que o convênio talvez se malograsse.
Isto realmente ocorria, A demagogia fazia-se através de .promessas,
até cm contratos,
Hoje, lança-se um desafio neste País, Nilo tenho conhecimento·
de nenhum convênio assinado pelo Banco Nacional da Habitação
que não fosse integralmente cumprido, Restabeleceu-se, assim, a se·
riedadc du palavra empenhada nos' documentos públicos deste Pais, '
antes tão vilipendiada pelo engodo, pela mistificação, a ponto de ter
tanta eficácia esses convênios, que basta uma firma, objcto do con·
truta, desejar obter finuncinmento em qualquer estabelecimento de
crédito, que esse convênio vale como garantia, porque o estabeleci·
mento sabe que u udimplênciu será completa c integral,
Com essas palavras, Sr. Presidente, quero congratular-me com o
cmínc:nte Oovtrnndor ~leio Álvares pela iniciutivn vitoriosa que teVe
nu buscu desses convénios, e envolver nesta voz gratulutória a coope·
rnçilo decisivu do Banco Nncionnl du Habitação, nu pessoa do seu
Presidente, o Economista Dr. Mauricio Schulmum, e eslcndcndo
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sil, o Presidente Ernesto Geisel, que tem no Espírito Santo, na pessoa
do Governador ljlcio Álvares, um seguidor intransigente da sua mar·
cha ciclópica em favor do Brasil grande dos nossos dias c maior
ainda do nosso futuro, (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) -Não hã mais ora·

dores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está con·
vocado para uma sessão a realizar-se hoje, às·ts horas e 30 minutos,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação dos
Projetes de Decreto Legislativo nos 7 e 8, de 1976-CN.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Nada mais havendo
que tratar, designo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

-3Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• I 14,
de 1975 (n' IO·C/75, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente du República, que autoriza a transferência, para o
putrimõnio du Universidade Federal de Juiz de Fora, dos imóveis
que menciona, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 145 c 146, das Cernis·
sõcs:
-de Educação c Cultura c
- de Finanças.

-4Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje·
to de Lei do Senado n• 255, de 1975, do Senhor Senador Osircs
Teixeira, que fixa a obrigatoriedade de exibição de música ao vivo, c
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 16, de 1976, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc.

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 65, de 1976, do
Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do documento "Carta Aberta a Todas as
Gerações", lançado pelo Grupo Jovem da Associação Brasileira
para o Rearmamento Moral.
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 66, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Presidente da República,
General Ernesto Gcisel, pronunciado por ocasião da inauguração do
Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus.

-5Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
115, de 1974, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá
nova redução ao caput, do artigo 10, da Lei n• 5.107, de 13 de setem·
bro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
tendo
PARECERES, sob nos 299 c 300, de 1975,48 c49, de 1976, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, I• pronunciamento: pela constitu·
cionalidade e juridicidadc do projeto: l• pronunciamento: pela
constitucionalidade c juridicidade do substitutivo de plenário c,
contrário, quanto ao mérito;
-de Legislação Social, I• pronunciamento: favorável ao projeto

com a Emenda n• 1-CLS que apresenta: l• pronunciamento: favorú·
vel ao substitutivo de plenário com subemendas que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Está encerrada a ses·

são.

I Levanra·se a sessão às 17 horas e lO minutos.)

42• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 20 de abril de 1976
PRESIDt.NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José Esteves- José Lindoso
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrônio Portella Mauro Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Ruy Car·
neiro - Marcos Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mello Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor
Dias- Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende- João
Calmon- Danton Jobim- Magalhães Pinto- Orestes QuérciaL:ízaro Barboza·-ltalívio Coelho- Accioly Filho e Leite Chaves.
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 Jcit1•ra do Expediente.
IÕ lido o seguinte

OFICIO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N• 84/76, de 13·4-76, encaminhando autógrafo do Projeto de
Lei do Senado no 35, de 1974 (n' 2.246/74, na C:ímara dos
Deputados), que dá nova redução ao artigo 681 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.320, de 5 de abril de
1976.)

PARECERES
PARECER N• 204, OE 1976
Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n' 14, de 1976.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Relator: Senador Orestes Quércla

Restituindo autógrafos de projetas de Jelsanclon•dos:
N• 51/76 (n' 85/76, na origem, de 14 do corrente), referente ao
Projeto de Lei no I, de 1976-CN, que dispõe sobre a dedução do lu·
era tributúvel para fins do Imposto sobre a Renda das pessoasjurídi·
cas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação
do trabalhador.

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 14, de 1976, que suspende a execução do art. 54,§ lo, b, da Lei
n• 7.730, de 30 de outubro de 1973, do Estado de Goiás declarado
inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Fede;al, de 6 de
agosto de 1975.

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.321, de 14 de abril de
1976.)

.Sala das Comissões, em 20 de abril de 1976. - Danton Joblm,
PreSidente- Orestes Quércla, Relator- Renato Franco- José Lln·
doso.

N• 52/76 (n' 86/76, na origem, de 14 do corrente), referente ao
Projeto de Lei n• 2, de 1976-CN, que dispensa a prestação de fiança
por servidores civis da União, e dâ outras providências.

ANEXO AO PARECER N• 204, DE 1976

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.322, de 14 de abril de
1976.)
N• 53/76 (n' 88/76, nu origem, de 14 do corrente), referente uoj
Projeto de Lei da Câmara n• 70/75 (n' 241-B/75, na Casa de ori·
gem), que acrescenta parágrafo único ao art, 92 da Lei n• 4.737, de
JS de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral.
(Projeto que se transformou nu Lei n• 6.324, de 14 de ubril de
1976.)
N• 54/76 (n' 89f76, nu origem, de 14 do corrente), referente 110 _
Projeto de Lei du Câmara n' 20/76 (n' 1.973-B/76, nu Casa de origem), que uplicu aos servidores du C1imarn dos Deputados disposições do Decreto-lei n• 1.445, de 13·2·76 (reajusta os vencimentos e
sul~rios dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros du _
Mugistruturu, do Tribunal de Contas du Uniuo), e dd outrus providêncius.
_
(Projeto que se transformou nu Lei n• 6.325, de 14 de ubril de
1976.)

Redação final do Projeto de Resolução n' 14, de 1976.
Fuça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso Vil, da Constituiçuo, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 1976
Suspende, por Inconstitucionalidade, a execução do art,
54,§ 19, b, da Lei n• 7.730, de 30 de outubro de 1973, do Esta.
do de Goiás,
O Senudo Federul resolve:
Artigo único. ~ suspens11, por inconstitucionulidude, nos ter·
mos du decisuo definitivu do Supremo Tribunul Federal, proferida
em 6 de ugosto de 1975, nos uutos da Representuçuo n' 929, do Esta·
do de Goii1s," execuçuo do urt. 54,§ 1•, b, du Lei n• 7.730;de 30 de
outubro de 1973, duquele Estudo.

-332PARECER N• 205, DE 1976
Comissiio de Redaçio
Redaçiio final do Projeto de Resoluçiio n• 6, de 1976,
Relator: Senador Orestes Quércia

11 Comissioo apresenta a redução ·nnal do Projeto de Resolução
n• 6, de 1976, que suspende a execução dos arts. 13 do Decreto-lei
Complementar n• 3, de 1969, c 17 do Decrcto·lei n• 317, de 1970, do
Estado do Rio de Janeiro, extinto Estado da Guanabara, declarados
inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal Federai de 29 de
outubro de 1975.
·

Sala das Comissões, em 20 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente - Orestes Quércla, Relator - Renato Franco - José
Lindoso.

paru os devidos nns, que esta Liderança deliberou propor n
substituição do nobre Senhor Senador Virgllio Tãvora, pelo nobre
Senhor Senador Eurico Rezcndc, na Comissilo Mista do Congresso
Nacional que durá parecer sobre as Propostas de Emendas à Cons·
tituição de n•s 57, de 1975, c 9, de 1976, que "altera a redução do
par{tgrafo único do artigo 92 da Constituiçilo Federal".
Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos da mais
alta estima c distinta considcruçilo. - Senador Petrônlo Portella,
Líder.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.

ANEXO 110 PARECER N• 205, DE 1976
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 6, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso Vil, da Constituição, e cu,
, Presidente, pro·
muigo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução dos arts. 13 do
Decreto-lei Complementar n• 3, de 1969, e 17 do Decreto-lei n• 317, de
1970, do.Estado do Rio de Janeiro, extinto Estado da Guanabara.
O Senado Federai resolve:
Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisão dennitiva do Supremo Tribunal Federai, proferida
cm 29 de outubro de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n•
81.930, do Estudo do Rio de Janeiro, extinto Estado da Guanabara,
a execução dos artigos 13 do Decreto-lei Complementar n• 3, de
1969, c i 7 do Decreto-lei n• 317, de 1970, daquele Estado.
.• OS~. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vat a publicação. (Pausa.)
11 Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi·
menta interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado n• 196, de 1975, do Sr. Senador Heitor Dias, que altera rc·
dação dos arts. 5• e 6• da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951,
que dispõe sobre o pagamento de auxílios c subvenções, por ter recebido purcccrcs contrários, quunto uo mérito, dus comissões u que foi

distribuído,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Sccretúrio.
SUo lidas us seguintes
Do Líder du ARENA
/lo Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.

Em 20 de abril de 1976.

Senhor Presidente
Nos termos

do~

I• do art. lO do Regimento Comum do Con·

gresso Nucional, tenho n honra de comunicar a Vossa Excelência,

para os devidos nns, que esta Liderança deliberou propor u substituição do nobre Senhor Senador Josí: Guiomurd, pelo nobre Senhor
Senador Renato Franco, na Comissilo Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sobre us propostas de Emendas à Constituição de
n•s 57, de 1975, c 9, de 1976, que "altera a redução do parágrafo úni'co do urtigo 92 da Constituiçilo Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Senador Petrônio Portella,
Líder.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Em 20 de abril de 1976
Senhor Presidente
Nos termos do§ I'' do art. lO do Regimento Comum do Con·
grcsso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Exccli:ncia,
para os devidos nns, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador Luiz Cavalcante, poJo Nobre Senhor
Senador Helvídio Nunes, na Comissão Mista do Congresso Nu·
cionn) lJUc dart1 parecer sobrc as Propostus de Emendas í1 Constituiçilo de n•s 57, de 1975, c 9, de 1976, que "altera a redução do
par{agrafo único do artigo 92 da Constituição Federal ...
Arrovcito u opLJI'tunidadc punt renovm os protestos du muis
altu estima c distintu consideruçilo. - Scnudor Petrônio Portclla,
Líder.

Do Líder du ARENA
/lo E.,cclentissi mo Senhor
Senudor Magalhães Pinto
DO. Presidente do Sentido Federal.
Em 20 de ubrii de 1976.

Senhor Presidente
·Nos termos do~ I• do art. lO do Regimento Comum do Con·
grcsso Nucionul, tenho u honru de comunicar u Vossa Excelênciu,

Em 19 de abril de 1976.
Senhor f>rcsidcntc

Nos termos

do~

I• do urt. 10 do Regimento Comum do Con·

grcsso N:u.:ionul, tenho a honra de comunicar u Vossa ExceiCncin,

-333paro os devidos fins, que esta Liderança delib~rou propor a substitui·
çilo do Nobre Senhor Senador José Guiomard, pclo'Nobrc Senhor
Senador Hclvídio Nunes, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre·tcxto do Decreto-lei n• 1.448, de 13 de
fevereiro de 1976, que "fixa o valor do soldo base do câlculo dare·
munerução dos militares".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrõnlo Portella,
Lider.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Em 19 de abril de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador Virgílio Távora, pelo Nobre Senhor
Senador Augusto Franco, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre texto do Decreto-lei n• 1.448, de 13 de
fevereiro de 1976, que "fixa o valor do soldo base do câlculo da re·
muneração dos militares".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alw estima c distinta consideração. - Senador Petrõnio Portella,
Lider.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Em 19 de abril de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con·
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador Luiz Cavalcante, pelo Nobre Senhor
Senador Renato Franco, na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sobre texto do Decreto-lei n• 1.448, de 13 de reverei·
rode 1976, que "lixa o valor do soldo base do cálculo da remunera·
ção dos militares".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella,
Líder.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Em 19 de abril de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Congresso Nucionnl, tenho u honra de comunicar a Vossa Excelência.
pura os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituiçilo do Nobre Senhor Senador José Guiomnrd, pelo Nobre Senhor
Senador Helvidio Nunes, na Comissão Mista do Congresso Nacional que duril parecer sobre texto do Decreto-lei n• 1.449, de 13 de
fevereiro de 1976, qui: "altern dispositivo da Lei n• 3.765, de 4 de
maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares, e dâ outrus pro·
vidências".
Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos du mais
alta cstinw c distinta consideruçilo. - Senador Petr<inlo Portella,
Llder.

Em 19dcabrildc 1976.
Do Líder da ARENA
Ao Excelcntissimo Senhor
Scna.dor Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § I• do art. 10' do Regimento Comum do Con·
grcsso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excclcncia,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a subs·
tituição do Nobre Senhor Senador Luiz Cavalcante, pelo Nobre
Senhor Senador Renato Franco, na Comissão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sobre texto do Decreto-lei n• 1.449, ·de 13
de fevereiro de 1976, que "altera dispositivo da Lei n• 3.765, de 4 de
maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares, c dá outras pro-

vidências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Senador Petrõnlo Portella,
Uder.
Em 19 de abril de 1976.
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con·
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor 'a subs·
tituição do Nobre Senhor Senador Virgílio Távora, pelo Nobre
Senhor Senador Augusto Franco, na Comissão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sobre texto do Decreto-lei n• 1.449, de 13
de fevereiro de 1976, que "altera dispositivo da Lei n• 3.765, de 4 de
maio de 1960, que dispõe sobre as pensões militares, c dá outras

providências".
Aproveito a· oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta ·consideração. - Senador Petrônlo Portella,
Líder.
Brasília, 20 de abril de 1976.
Oficio n• 61/76
A Sua Excelência
Senhor Senador José de Magalhães Pinto,
Digníssimo Presidente do senado Federal.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos
senhores Deputados Parente Frota e Jorge Arbage para substituírem
os senhores Deputados Agostinho Rodrigues c Januário Fcitosa, na
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre as Propostas
de Emenda à Constituição n•s 57, de 1975, c 9, de 1976, que "altera a
1edução do parágrafo único do art. 92 da Constituição Federal" c
"estabelece o serviço militar voluntário em tempo de paz a todos os

brasileiros'', respectivamente.
Aproveito pura renovar os protestos de estima c elevado apreço.
-Deputado João Unhares, Vicc-Udcr da ARENA.
Bras!lia, 20 de abril de 1976.
Oficio n• 62/76
A Sua Excelência
Senhor Scttudor Josí: de Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho u honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos
senhores Deputados Inocêncio Oliveira, Jorge Arbagc c João
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Wanderlcy Mariz, Paulo Ferraz c Rómulo Galvilo, a Comissão
Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 25/76·
CN, que submete ao Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n•
1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
Aproveito para renovar a Vossa Excelência os protestos de csti·
ma e elevado apreço. - Deputado Joio Llnhares, Vice·Lider da
ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Serão feitas as
substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
lô: lido o seguiiue

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 75, DE 1976
Altera a redação do § 3• do art. S• da Lei Orgânica da
Pre•ldêneia Social,
O Congresso Nacional Decreta:
Art. I• Dê-se ao § 3• do urt. 5• da Lei Orgânica da
Previdência Social (Lei n• 3,807, de 26 de agosto de i 960) a seguin!e
redução:
"§ 3• Após completar 60 (sessenta) anos de idade,
aquele que se filiar à Previdência Social terá direitos aos
beneficies e serviços previstos no nrt. 22, exceto a
aposentadoria por velhice."
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justlneaçio
A ocorrência da idade, nu redução original da Lei Orgânica da
Previdência Social, não estabelecia qualquer restrição aos segurados
por ela abrangidos.
Todavia, o fntor idade dos segurados, sofreu restrições,
mormente, após a vigência do Decreto·lei n• 710, de 28 de julho de
!969, que em seu artigo 4• e parágrafo único, respectivamente,
transcritos, in verbis:
"Art. 4• Após completar 60 anos de idade, quem se
filiar ao sistema gerai somente fará jus ao pecúlio de que trata
o§ 3• do art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960,
com a redução que lhe deu o Decreto-lei n• 66, de 21 de
novembro de 1966,
Parágrafo único. As contribuições do segurado pelo
exercício de outro emprego ou utividade que venha a iniciar
após completar 60 unos de idade não serão computados para
efeito do salário de benelicio, e somente darão direito à
percepção do pecúlio de que trata este artigo."
Posteriormente, a matéria regra-se pelo parágrafo terceiro do
artigo 5• du Lei n• 5.890, assim transcrito:
"Art. 5' ....................................... ·

....... ' ... '.' .... ' ' .... ' .... ' ....... '' ...... ' ...... .

§ J• Após completar 60 (sessenta) unos de idade, nque·
!e que se filiar à Previdência Social terá assegurado, para si
ou seus dependentes, em caso de ufustumento ou morte, um
pecúlio em correspondência com as contribuições vertidas.
não fazendo jus u quaisquer outros beneflcios."

Oru, essu restrição í: nu verdade injusta e unti·sociul.
Mesmo que não fuçu jus à aposentadoria por velhice aquele que
se nliur uo Instituto Nucionul de Previdê:nciu Social, após completur
60 (sessenlit) unos de idude, reversumente, não 1: conceblvel que se
excluu do direito aos beneõcios decorrentes de incupacidude puru o
trabalho e aqueles outros que vivem nu sua dependência económica,
nu ocorrência de sua morte, du respectiva pensão.

A discriminação apontada i: sumamente odiosa e injusta,
porque o segurado está pagando contribuição igual aos demais c, se
inválido, não pode ficar ao desamparo, c nem os dependentes pela
ocorrêncin de sua morte.

No que tunge à constitucionalidade da presente proposição,
atende ela no prescrito no parágrafo único do urtigo 165, da vigente
Constituição da República Federativa do Brasil, pelo fato, anterior·
mente ussinalado, de que os segurados de que trata o projeto estarem
obrigados ao recolhimento da contribuição prevideneiária.
S•tla dus,Sessões, em 20 de abril de 1976.- Orestes Quércla.

(iis Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto seró
publicado e remetido às Comissões competentes. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Volto, hoje, a tratar de assunto que me trouxe a esta tribuna no
dia 5 de murço do corrente uno.
Com a assinatura, no último dia 14 de abril, de dois decretos, o
Presidente Ernesto Geisel deu solução ao grave problema que vinha
constituindo, para a cidade de Arucaju, a indefinição quanto aos
seus terrenos de marinha. Os decretos a que me refiro liberaram esses
terrenos, em duas áreas da cidade, sendo a primeira situada no lugar
denominado Coroa do Meio, medindo cerca de cinco milhões de
metros quadrados, e a segunda compreendida entre o lugar
denominado Porto Duntas e o Terminal Marítimo da
PETROBRÃS, numa área aproximada de treze milhões e
quinhentos mil metros quadrados, as quais foram cedidas à Prefeitu·
ra de Aracaju, sob o regime de aforamento, comprometendo-se a
municipalidade, através da Empresa Municipal de Urbanização, a
regularizar a situação da área e a disciplinar sua racional utilização,
inclusive, com n execução de um plano global de urbanização. Em
outras palavras, poderá ela, agora, utilizá-los pura promover a
expansão da cidade c executar os seus projetas de urbanização,
inclusive, com o aproveitamento de grande parte daquelas áreas para
o lazer da população da capital de Sergipe.
Sr. Presidente, no instante em que faço esta comunicação, creio
caber manifestar meu agradecimento ao Senhor Presidente da
República c minhas congratulações com o Prefeito de Aracaju,
Engenheiro João Alves Filho.
O agradecimento uo Senhor Presidente da República, .. pela
sensibilidade revelada diante dos apelos que lhe foram dirigidos, no
sentido de que liberasse os terrenos de marinha, apelos que partiram
de todas us classes de Sergipe, do Governador José Rollemberg
Leite, de sua representação política e parlamentar, que agora silo
ugrudecidos uo eminente Chefe da Nação pelo ato que abre n
Arucuju umplus possibilidades de crescimento e desenvolvimento
urbanos, com renexos diretos nu vida de sua população.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
upurte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer, eminente Líder.

SE) -

Com

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Estou vivamente intc·
ressudo, j(t hú bastante tempo, no problema que V, Ex• está
focalizando: terreno de murmhu, cujo regime, ern virtude do desen·
volvim~nto que atingiu o Pais, í: evidentemente contra o interesse nu·
cionul. Cria ele dificuldades às operações imobili(trius, restrições às
edifi>açõcs, coloca, principalmente, certas capitais, como Vitória,
numa rcivindicaçi\o constante, porque vem sendo objcto, no
Congresso Nacional, de v(trios projetas de lei que não têm tramita·
çi\o, que ni\o obtêm desfecho, pois us informações do Executivo -
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Depois, preparou o projeto, levou.o uo Serviço do Património
assunto está sendo estudado pelos órgãos competentes. Ora, o órgi\o da União, mantendo em seguida contatos no Ministério da Fazenda,
competente é o domínio da União, um órgão inteiramente envelheci- através do ilustre Secretário-Geral, Dr. José Carlos Freire, que deu
do. A impressão que se tem, quando se vui falar com o diretor do todo o apoio à iniciativa do Prefeito de Aracaju, Projeto s1:rio e
domínio da União, é que não há ninguém à nossa frente c, de repen- trabalho bem feito, recebendo a aprovação do Serviço do Patrimóte, cm virtude da insistência, rompem-se algumas teias de aranha c ele nio da União c do Ministério, foi encaminhado ao Senhor Presidente
en1ilo aparece para atender àquele que ali vai pura pleitear o reconhe- da Repúblicà, que no dia 14 assinou os dois decretos autorizando a
cimento dos seus direitos. Como disse, o Congresso' Nacional ainda cessão dos terrenos à Prefeitura de Aracaju. Foi um esforço de
não recebeu o resultado desses estudos. Há alguns meses, tive conjunto, tendo à frente o Governador José: Rollemberg Leite, que
GpOrtunidade, na Associação Comercial de Vitória, de expor o . vê coroado de .êxito um trabalho em benefício de Aracaju, através
pro~ lema, afirmando que, no Governo atual do Presidente Ernesto
dos a tos assinados pelo eminente Presidente Ernesto Geiscl.
Geisel; já estamos encontrando alguma permeabilidade, e por via de
Ouço, com imenso prazer, o nobre Senador Heitor Dias.
conseqUência, alguma sensibilidade na busca de uma das opções que
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Ouvi o aparte do nobre
os vários projetas de lei, existentes no Congresso, apontam. Quer-me
Senador Eurico Rezende ao pronunciamento de V. Ex• O asunto de
parecer que V. Ex•, em janeiro ou fevereiro deste ano- acho que li
que trata é relevante c interessa a vários Estados da UnitlO. Devo
em um jornal - abordou assunto, ·e agora vejo confirmadas as
declarar a V. Ex• que, no particular. há um projeto meu cm tramita·
perspectivas que se estabeleceram, que o Governo do Presidente
çiio nesta Casa - projeto autorizativo - no sentido de o Senhor
Ernesto Geisel vai resolver esse ergastulantc, desafiante e centenário
Presidente da República doar áreas de terrenos da Marinha aos seus
problema. Vejo, pelo discurso que V. Ex• está agora pronunciando,
reais ocupantes nas zonas pobres. O projeto refere-se, especificamenque o Presidente liberou terrenos de marinha em dois locais do seu
te, à zona dos alagados, e sobre o assunto tive a oportunidade de
Estado, inclusive, na Capital, penso que totalizando cerca de 19
conversar com o Senhor Presidente da República quando S. Ex• me
milhões de metros quadrados. Entiio, espero' que essa politica se
concedeu a honra de uma audiência. A situação "Salvador" é bem
estenda à Capital do meu Estado, que é uma ilha, mas é uma ilha que
conhecida c, dela, V. Ex• tem pleno conhecimento. Há uma grande
não é cercada só, obviamente, de águas por todos os lados - é cer·
faixa na cidade chamada" A lena dos alagados" e que pelo estado de
cada, também, de terrenos de marinha por todos os lados. Isso cria
pobreza dos seus habitantes, pelas condições das moradias ali
sérios ·embaraços, mormente no cadastramento para efeito de
existentes é também conhecida como "A Veneza da miséria". Mas.
empréstimos imobiliários,' pois tem-se que pleitear, junto à Caixa esÍe assunto foi, até certo tempo, objeto apenas de discussi!o.
Econômica, uma concessão eSpecial, que examina cada caso, para Quando eu assumi a prefeitura de Salvador elaborei um projeto e o
ver se aceita terreno de domínio ~til como garantia. Então, isso tem
encaminhei ao Presidente da República de então. Com a renúncia de
que ir para o domínio da União, para informar, c lá,- V, Ex• e to- S. Ex!. tudq voltou ao primeiro passo, Até que, enfim, a vitoriosa
do o Brasil sabem - o regime de andamento é em termos de saias Revolução de 64- e isso tive a oportunidade de assinalar em discurcoleantes, aquilo não sofre andamento nenhum, fica inteiramente na so, nesta Casa - dispensou ao problema estudos especiais. E. no
inércia,, quando não no indiferentismo. Assim, o Presidente Ernesto Governo do Prof. Luiz Viana Filho, hoje eminente Senador. criouGeisel acaba de baixar;' segundo ouço através de V, Ex•. um decreto se uma organização para se levar a cabo o aterro dos alagados. Esta
histórico, um ato pioneiro, que vai estimular essa reivindicação, para obra foi continuada no Governo de Antônio Carlos Magalhães c
que no seu atendimento se estenda a outras regiões do Territól'io Na· está tendo seqUência no Governo do Sr. Roberto Santos. Este aterro
eional.
está sendo feito com a areia do mar. Esta área será entregue, doada,
Quero me congratular com a noticia alvissareira que V. Ex• dâ segundo Ato do Senhor Presidente da República, aos futuros
à Casa e à Nação e, ao mesmo tempo, louvar ~esforço, hoje plena· ocupantes. O meu pedido a S. Ex• foi no sentido de que, aquela
mente vitorioso, que V. Ex• desenvolveu em favor do pequeno· área, que já .foi conquistada ao mar, ·na zona da Via Rui Barbosa,
grande Estado de Sergipe.
Men de Sá, Porto dos Mastros, esta zona já conquistada, seja transferida de logo aos seus reais ocupantes. Com isso haverá uma prática
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito. de justiça social, c também se porá um ponto final nos exploradores
obrigado, eminente Senador Eurico Rezendc, pelo aparte de V. Ex•
que se apossaram indevidamente daqueles terrenos, valendo-se da esperteza para explorarem pessoas humildes com aluguéis cxtorsivos.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
Portanto, os meus aplausos ao discurso de V. Ex•. minhas congraaparte?
tulações por tratar de assunto que merece estudo real em beneficio
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Terei mui- da pobreza desses cidadãos brasileiros.
to prazer em ouvir o aparte de V. Ex•, eminente Senador Heitor
O SR. LOURIVJ\L'BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito graDias, mas permita que, primeiro, responda ao eminente Llder, Sena: to a V. Ex•, nobre Senador Heitor Dias, pelo depoimento que dá
dor Eurico Rczendc.
como ex-Prefeito e grande Prefeito da velha Salvador, que governou,
Inicialmente, quero dizer a V. Ext, eminente Senador Eurico podemos dizer, com acerto, c que no seu upurte disse uma coisa que
Rczende, que, de fato, no dia 3 de fevereiro, fui recebido em audiên· o atual prefeito de Aracaju fez, um.bom projeto, projeto que foi
eia pelo Senhor Presidente da Repllblica e tratei desse assunto, mas levado ao Serviço do PÚtrimônio da UniUo e, após aprovado pelos
desejo esclarecer que os dois decr~tos assinados por Sua Excelência órgilos competentes, foi enviudo ao Senhor Presidente da República,
no llltimo din 14 c publicados no Diário oncial de ontem, foram a que assinou ds doi's decretos, í"oi uma pena que naquela oportunida·
soma de esforços, os frutos de solicitações feitas, como disse anterior- de, quando V. Ex• realizava em Salvador uma profícua administra·
mente, a começar pelo Governador do Estado, Josê Rollemberg Lei- çi\o, tivesse havioo a renúneiu do Presidente da Repú\llica, e o projc·
te, assim como de todas as classes de Sergipe c de sua representação to, que havia sido eluborado na sua gestilo, como disse V. Ex•, tudo
politica e parlamentar, que apoiaram a pretensão de M muito tivesse voltado no primeiro pusso.
esperada, e não posso deixar de ressaltar o grande trabalho que foi
O Sr. Heh!dlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um
realizado pelo operoso Prefeito de Aracaju, Engenheiro Joi\o Alves aparte?
Filho, que, após assumir a Prefeitura, se interessou pelo assunto, viaO SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Foi umu
jando parn outro Estado- o Maranhão - que jd hnvia resolvido o
seu problema cm Silo Luis, acompanhado de um grupo de técnicos, a sorte para nós esses dois projetas que muito vêm beneficiur a capital
do. meu Estado.
fim de ver ln loco a solução ali adotado.
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Ouço com muito prazer o eminente Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA- PI)- Nobre Senador Louri·
vai Baptista, nuo vale, na oportunidade, perquirir a respeito da na·
turez:1jurídica do Ato Presidencial, constituindo enliteuse através de

docretos. l mporta, sim, a sua finalidade, sobretudo, o pioneirismo
que ele encerra; porque, todos os estados que têm limites com o mar,
ti:m o mesmo problema. De maneira que este meu aparte tem o
sentido, apenas, de incluído no discurso de V. Ex•, fazer um apelo
ao Governo Federal, no sentido de que resolva a situação dos
terrenos de marinha, não apenas no Estado de V. Exi, ... no do
Senador Heitor Dias e no do Senador Eurico Rezende; mas, que
adotc providências, medidas c critérios iguais, que possam dar uma
solução geral a todos quantos estão a reclamar idêntica solução.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•. eminente Senador Helvídio Nunes, por este aparte
que, tambi:m, muito enobrece o meu pronunciamento e digo a
V. Ex• que, sendo feito um bom projeto e levando·se ao Patrimõnio
da União, não tenho dúvidas de que dentro de breve tempo o Senhor
Presidente da República fará por Luís Correia e Parnaíba o que foi
feito por Aracaju.

O Sr. Augusto Franco (ARENA -SE)- V. Ex• dá licença de
um aparte'?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer, nobre Senador Augusto Franco.

SE) -

Com

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Senador Lourival
Baptista, quero dar aqui a minha solidariedade às palavras do seu
discurso sobre o Ato Presidencial, cm que o Presidente Ernesto
Gcisel, em dois decretos, resolve paro o povo de Aracaju os proble·
mas de construção, em que Aracaju 1: uma cidade que tem milhões de
metros quadrados na faixa de terrenos de marinha. Esse interesse do
povo de Aracaju, dos habitantes de Aracaju, foi bem assimilado pelo
Sr. Governador Josi: Rollemberg Leite que não só esteve à frente
tomando todas essas providências mas, também, do Sr. Prefeito João
Alves Filho, como nós todos, parlamentares federais, aqui estivemos
c lá cm Sergipe dando a nossa solidariedade, emprestando a nossa
solidariedade, pura que vingasse esse fato. No dia 14 de abril,
felizmente, o Presidente Ernesto Geisel assinou esses decretos. Muito
obrigado.
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito
grato, Senador Augusto Franco, por mais esse depoimento.
Quanto aos apelos, disse anteriormente, antes de V. Ex• chegar
ao Pleni~rio, que eles partiram de todas as classes de Sergipe, do
Goverm1dor José Rollemberg Leite e de sua representação política e
parlamentar, e que todos somos agradecidos ao Senhor Presidente
da República.
Muito gruta u V. Ex• pelo aparte que me dá.
Congratulações com o Prefeito João Alves Filho, que, de•de que
ussumiu o cargo, dedicou-::c r.om afinco nu busca da solução desse
problema. que há cerca de dez unos vinha estrangulando o
crescimento de Arucaju. Foi gruçus ao seu empenho, primeiro
cstudundo com seriedade o problema, inclusive indo recolher a
experii:ncia de outro Estudo, c depois formulando com objetividade
o pleito ao Serviço do Património da União, que pôde o Presidente
Ernesto Geisel decidir em favor de Aracaju.
Neste momento, ao destacar u açilo desse eficiente e dinâmico
integmnte du equipe do Governador José Rollemberg Leite, em tão
boa horu escolhido Prefeito de Arucuju, queremos congratulu'r·nos,
também, comu populuçüo da Capitul de meu Estudo, que vem de ver
utcndidu umu de suus mais justas rcivindicuções, cuju soluçüo era há
muito tempo tüo unsiosumcntc rcclumudn.
Senhor Presidente, finulizundo, solicito u V. Ex• que sejam
considcrudos purtc integrante deste pronunciamento os Decretos nvs

77.439 e 77.440, assinados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, no dia 14 de abril, e publicados no Dhirlo ODeia! de on·
tem, 19 de abril. (Muito bem! Palmas.)
SÃO OS SEGUINTES OS DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. LOVRIVAL BAPTISTA EM SEU
DISCURSO:

DECRETO N• 77.439, DE 14 DE ABRIL DE !976
Autoriza a cessão, sob o regime de aforamento, dos ter·
renos que menciona, situados no Munldplo de Aracaju, Estado
de Sergipe.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item lll, da Constituição, e tendo cm vista o dis·
posto nos arts. I• e 2• do Decreto·lei n• 178, de 16 de fevereiro de
1967,

DECRETA
Art. I• Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a
ceder, sob o regime de aforamento, à Empresa Municipal de Ur·
banizaçilo- EMURB, empresa pública vinculada ao Município de
Aracaju, independentemente do pagamento do valor do domínio
útil, os terrenos de acrescidos de marinha, com a área aproximada de
5.000.000,00m' (cinco milhões de metros quadrados), situados no
lugar denominado Coroa do Meio, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe, de acordo com os elementos constantes do processo pro·
tocolizado no Ministério da Fazenda sob o n• 0686·1.036, de 1975.
Art. 2• Os terrenos referidos no artigo I• se destinam à
execuçilo do plano global de urbanização da região, a cargo da
cessionáriu, cabendo·lhe responder judicial e extrajudicialmente
sobre quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas
objetivando os mencionados terrenos.
Art. 3• A cessionária poderá alienar o domínio útil de partes
dos terrenos cedidos para aplicação dos recursos em finalidades
vinculadas aos objetivos indicados no artigo 2•, ficando isenta do
pagamento do foro enquanto os terrenos lhe estiverem aforados.
Art. 4• Sempre que necessário e a juízo da cedente serão res·
tituídos terrenos para instalaçilo de órgãos da administração federal
centralizada, sem quaisquer ónus para a União Federal.
Art. 5• Bnxado o prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data
da assinatura do contrato de cessão, para o início da execução do
plano referido no artigo 2• deste Decreto, tornando·se nula a cessão,
sem direito a cessionária a qualquer indenizução, inclusive sobre
bencfeitorias realizadas, se aos terrenos, no todo ou cm parte, vier a
ser dada destinaçilo diversa ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula do contrnto que será lavrado em livro próprio do Serviço do
Património da Uniilo.
Art. 6• Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica·
ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1976; 155• da Independência e 88• daRe·
pública.- Ernesto Geisel- Mário Henrique Simonsen.
DECRETO N• 77,440, de 14 DE ABRIL DE 1976
Autoriza a cessão, sob o regime de aforamento, dos terrenos que menciona, situados no Município de Araeaju, Estado
de Sergipe,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe·
re o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. I• c 2• do Decreto· lei n• 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA
Art. I• Fica o Serviço do Patrimõnio da Uniilo autorizado a
ceder, sob o regime de uforamcnto, u Empresa Municipal de Urba·
nizaçi\o- EMURB, cmprcsu pública vinculada ao Municlpio de
Aracaju, independentemente do pagamento do valor do domlnio
útil, os terrenos de murinhu e ucrcscidos, com a ilrea aproximada de
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compreendidos entre o lugar denominado Porto Dantas c oTcrmi·
na! Marítimo da PETROBRÁS, nu cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe, de acordo com os elementos constantes do processo prato·
colizudo no Ministério da Fazenda sob o n• 0686·1. 036, de 1975.
Art. 2• A cessão autorizada neste decreto tem por objctivo propiciar a regularização dos terrenos descritos no artigo 1•, com o pro·
pósito de disciplinar sua racional utilização, no interesse dQ Muni·
cípio, cabendo à ccssionáriu respeitar os direitos de terceiros decor·
rentes de aforamentos regularmente constituídos e de preferências
reconhecidas em lei, e, bem assim, responder judicial e extrajudicialmente sobre quaisquer reivindicações que venham a ser invoca·
das objetivando os mencionados terrenos.
Art. 3• A cessionária poderá alienar o domínio útil de partes
dos terrenos cedidos para aplicÚção dos recursos cm finalidades vin·
culadas aos objetivos indicados no artigo 2•, ficando isenta do pa·
sarnento do feiro enquanto os terrenos lhe estiverem aforados,
Art. 4• Sempre que necessário c a juizo da cedente serão rcsti·
tuídos terrenos para instalação de órgãos da administração federal
centralizada, sem quaisquerõnus para a União Federal.
Art. 5•. f; fixado o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da
assinatura do contrato de cessão, para o inicio do procedimento indi·
cada no artigo 2• deste decreto, tornando-se nula a cessão, sem direi·
to a ccssionãria a qualquer indenização, inclusive sobre benfcitorias
realizadas, se aos terrenos, no todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa ou, ainda, se ocorrer inadimplemcnto de cláusula do
contrato que será lavrado em livro próprio do Scrviço.do Patrimônio
da União.
Art. 6• Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi·
cação, revogadas as·disposições cm contrário.
Brasília, 14 de abril de 1976; !55• da Independência e 88• da Rc·
pública.- Ernesto Geisel.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao Sr. Senador Danton Jobim.
o

O·SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o·scguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fugindo aos meus hábitos, ocupo, hoje, esta tribuna- sem dú·
vida, uma tribuna um pouco mais conspícua do que aquela que gosto
de usar na minha Bancada -mais atendendo a um apelo da parte de
companheiros, para que cu o fizes~e daqui, a fim, talvez, de ~ar ai·
gum relevo às pobres consideritções que vou fazer sobre a situação
político-nacional.
A passagem do duodócimo aniversário da Revolução ensejou
uma série ·de pronunciamentos, sem ,dúvida, de grande alcáncc c
opulentos, do ponto de vista do seu conteúdo.
Tod;~)Jia, o que importa, sobretudo, é que a data não passou
despercebida. E todos nós procuramos fixar aquele momento cm que
se verificou aquilo que os franceses chamam um'toumant nu vida ins·
titucional do P;tis.
Q~e a Revolução i: algo irreversível, nenhum de nós pode ter n
menor dúvida.
~ um dos mais importantes fatos da nossa vida institucional,
desde u Proclumução da República, Foi um acontecimento prenhe de
conseqUências, con•cqUências que uind<~ estilo a!, que ainda suscitam
debutes ac;~lorudos c necessiwm de interpretação em muitos dos seus
pontos, ;~lgun; dos mais importantes.
Pura os amigos do Governo, Sr. Presidente, foi uma oportu·
nidade paru cont<lr aquilo que se fez durante mais de um dcci:nÍo, C,
sem dltvidu, se fez muito, de bom c de muu, de positivo c de negativo,
como nào poderia dei•ar de ser.
Pura os oposicionistus, por outro lado, foi, nutui'almcntc, o cn·

Sl!jo de se uponturcm erros, de cobrar promessns dos responsáveis pc·
lo M<wimento de 64, promessus que, ainda, não puderam ser cumpri·
d;~s, mus que, infeli>mente, segundo se deduz dos últimos aconteci·
mcntus, uindu csttlu longe de ser cumpridos.

Porta-vozes da Oposição alinharam uma série de contradições
do comportamento rcvolucionârio, cm relação aos princípi~s invocados cm !964, Essas contradições, Srs. Scnudores, eram inevitáveis. O
curso das ·revoluções,' como •o das guerras, é imprevisível. Uma vez
desencadeadas, são qual a torrente que desce da serra c se espraia pe.la baixada, buscando um leito natural, mas que acaba multiplicada
1
ntruvés de vârios sulcos da encosta, que nem jequer havíamos percebido.
O fntor pessoal innui, certamente, no fenómeno, se bem que o
papel preponderante seja o das circunstâncias históricas ..
Dizia Maquiavel que, se a fortuna é senhora de metade do nosso
destino ou das nossas açõcs, deixa-nos ao menos governar a outra
metade.
o quinhão distribuído à innuência pessoal pode· haver sido, ar.
subestimado, mas a observação é, na essência, correta. O Príncipe.
nem sempre pode ignorar as injunções do momento, ou resistir
invariavelmente a pressões q contraprcssõcs. Mas se lhe sobram
aptidões políticas, certa plasticidade no trato dos homens c dos acontecimentos po:dc superar as circurlstâncias e, ati: certo ponto, contornar as· dificuldades. E isto sem que se afaste ou se desvie dos objeti·
vos maiores.
Uma das fraquezas, a meu ver, do Movimento de 64 foi a falta
de uma lidcran~a permanente, unificada c disciplinadora, das correntes que desaguaram' no 31 de março. O rotativismo na chefia revolu·
cionária, q·ue pareceu ao Presidente Castello Branco uma garantia do
carátcr dcmpcrâ'ticÓ do Movimenio, nem sempre atuoupositivamente.
Em tempos normais, a rotatividade no poder é uma barreira
oposta à formação das oligarquias. Mas, numa revolução, a presença
duradoura ,de um árbitro inconteste, daquele lnterloc:uteur velable, de
que gostam de falar os franceses, para o diãlogo com as lideranças
menores e mesmo com os adversários, é de grande importância para
dar força, organicidadee orientação à corrente revolucionária.
fi dific!limo scr:se líder a prazo curto, ou por força do cargo que
se exerce, mesmo que o homem. do leme tenha todas as virtudes que
concorrem na personalidade do Presidente.
Ao honrado General Ernesto Geisel, estou certo,sorria a idéia
de conduzir n Nação, prudentemente, mas tão rapidamente quantcl
possível, ao abrigo seguro do Estado de Direito . Entretanto, se os
Presidentes civis do passado mentiam quando se diziam imunes a
pressões c contrapressões, a verdade é que o atuul Presidente veio
para o Governo considerando como uma missão, deu-lhe o "caráter
de missão", para usar uma cxpres~ão densa de significado, sem dúvida, de que lançou mão o ex-Presidente Emílio Médici, logo que
assumiu· o poder:
A amplitude, dia-a-dia maior, do conceito de segurança nacio·
nnl -,que não se conseguiu ainda concilhir com oda segurança indi·
vi dual -arma situações amb!guas.
Tal preocupação com a segurança geral, ditada pelas circunstân·
cias, ampliou desmesuradamente o papel polÍtico que as Forças Ar·
mudas sempre dcsémpcnharam entre nós c que se avaniajou a partir
de 1964, Fingir desconhecê-lo seria pura hipocrisia. E pretender que
esse papel das Forças Armadas ·se esvazie ou desapareça com n mera
supressão de um instrumento de poder discriciondrio, como o Al-5,
é de visível infantilidade.
Na realidade, o Ato Institucional i: conseqUência c não causa da
situaçilo a tua!.
Não é passivei deixar de reconhecer, entretanto, que, no Brasil,
desde 64, conservaram-se as raízes da democracia representativa, que
se acha, cm estado de hibernaçilo, é certo, no Congresso Nacional,
nas Assembléias Legislativas c nas Câmaras Municipais. Enquanto
estes órgãos existirem, mesmo que mutilados, a esperança de um
renascimento dcmocrdtico também cxistirâ.
E que se dird, para ser imparcial ou isento, da relativa liberdade
da imprensa escrita, embora discriminatória? E do respeito no calcn·
dârio eleitoral, que até, aqui tem sido religioso, bem como da garnn-
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outros tantos sinais da r'cnianescênciO, entre nós, de uma demo·
craciu, se não de fato, ao menos de intenções?
(; isso Srs. Senadores, que me dlt forças para continuar modestamente atuundo em nossa vida pública c que alimenta a minha confiança na inelutabilidadc do destino democrâtico do meu Pais.
Sei que esse quadro apresenta manchas sombrias: o arbftrio da
cassação de mandatos e da suspensão de direitos polfticos, sem
audiência sequer do acusado, que parece recrudescer agora., dcpÓis
de um longo perfodo de m~dcração no uso da legislação excepcional
pelo governo anterior; a instabilidade do Poder Judiciârio, expressa
na suspensão das garantias da jú'dicatura, o· que é um rctrocésso aos
tempos coloniais; a desenvoltura com que operam certos agentes do
poder, extrapolando das próprias normas da legalidade revolucionária; e, em síinese, a insegurança gerada por atos cmcrgcnciais que
ameaçam perpetuar-se.
Subsiste, no Pais - e quem poderia negar? -, a constÍmtc c
indormida açào comunista.
·
Mas, em que nação democrática do mundo terlt ela deixado de
existir?
Se uma nação combate Ocomunismo cm nome da democracia c
do primado do direito - valores bltsicos de nossa civilização - não
deve começar por destruir a própria razão de ser dessa luta.
O fato é que as democracias típicas do Ocidente aprenderam a
conviver com o perigo, sem esvaziarem os dogmas em que assenta a
sociedade ocidental. E, o que é mais, aprenderam a combater o tota!i~
turismo exibindo um estilo de vida, um sistema de governo que, ao
contrário da ditadura comunista, cultua as liberdades essenciais à
dignidade da pessoa humana.
O que repugna aos povos desses países, Sr. Presidente, não é a
expropriação dos ricos, ou o colctivismo, ou o socialismo. As grandes massas não têm haveres nem privilégios a defender. O que todos
instintivamente repelem é a ditadura inumana, cxeréida em nome da
construção de uma gigantêsca potência euro·asiâtica, nas linhas do
sonho imperialista dos czares, potência manejada por um reduzido
grupo de oligarcas. Oligarcas que se revezam no poder c liquidam os
homens da oposição interna, encerrando-os em campos de concentração ou por métodos mais refinados, que chegam à internação dos
incônformados em manicómios.
Se queremos a colaboração de todos, nossa batalha permanente
deve se• por prescryàr nossos valores, precisamos convencer o povo
de que estimamos realmente esses valores, exercitando um estilo de
governo com eles identificados.
Temos de incluir, por exemplo, em nosso ~ombntc no totalitarismo comunista a evidõncia de que somos ·uma naç~o livre, que
respeita os direitos humanos, que rejeita o sistema unipartidário c reconhece à Oposição o direito de se manifestar, !Cm oprimi·la ou
violentft-la.
Em conseqüência, como submeter a Oposiçi!o a um tratamento
opressivo, criando obstáculos à pregação de seu programa c impcdin- do-a Ma tingir Ópoder pelá voto?
Um ilustre membro de nossa bancada no Senado apresentou o
catálogo dos erros que, a seu ver, cometeram, não à Rcvoluç~o cm si,
mns os governos da Revolução. Da bancada nrenista veio pronta resposta procurando ressaltar os acertos do governo c tentando csclnrcd:r as questões suscitadas. Quanto no deplorável episódio de mais
uma cassação de mandato, as lideranças esgotaram o triste incidente
em viva discussilo em plcnf~rio, baseada em veementes documentos
emitidos por ambos os P<irtidos.
Tenho ouvido, às v9~5, este reparo: O MDB critica, mas não
propõe alternativa~. NiloJé'bcm assim, Sr. Presidente, Parece evidente que as alternativas da Oposição nilo podem ter a amplitude dos
planos de governo. E teremos nós que apresentar substituti'vo à politica do governo, se este, no formular seus planos, não ouve sequer no
seu partido, quanto mais ao partido da Oposição?
O que podemos fazer, isto sim, é criticar c advertir, mais advertir que critiCnr; emitir o clássico aviso uos nuvcgnntcs, c isto fazemos

honestnmcntc, algumas vezes com a paixão que brota da sinceridade
c outras vezes de nossa angústia diante do. ufanismo ou triunfalismo
de uma tecnocracia que não enxerga os escolhos na rota a seguir.
·ouço dizer, também, que se ganharmos as eleições, obtendo
mais legendas do que o partido governamental, haver;\ uma crise
institucional inuito grave. E ainda mais: que, se o MDB el~ger governadores cm 1978, então, tudo estará perdido: "ganha, mas não leva"
dizem n cada instante.
Mas cu me pergunto: o Presidente da República,' que é um homem sério, cuja dignidade, cuja austeridade todos reconhecem, vem
afirmando que teremos eleições este ano e cm 1978. Por que correria
ele esse risco, de .prometer eleições, cm que, obviamente, o único
partido da Oposição tanto pode perder como ganhar, cm alguns
Estados?
·
E se o MDB ganhar? Nova crise, novo ato? Mas, por que iria o
eminente General Gciscl criar a expectativa do pleito livre, sem fraudes, corrctamcntc apurado - conquista que jâ fizemos c é hoje
intocável - se não tivesse a intenção de acatar a vontade expressa
nas urnas1
Por tudo isso, creio cm que havcrâ eleições, Creio em que o voto
será contado. Creio cm que os resultados serão respeitados.
E Deus queira que o Presidente Ernesto Gciscl entre para a
História como o estadista que restituiu a paz, a união c a normalidade politica no povo brasileiro.
Entretanto, ele não podcrâ restaurar essa paz, essa união, essa
.1ormalidadc, se os brasileiros não lhe derem a sua plena confiança c
o seu inteiro apoio. Como o conseguirá se a opinião pública nilo
compreender os sacrilicios que o Pais terá de fazer para qúé: se enfrente com sucesso os perigos que nos rondam? Perigos, ·aliás, que não se
resumem na penetração comunista, mas residem, igualmente, numa
crise estrutural da nossa economia, cujas bases pouco sólidas estalaram ao impacto de ·fatores dcsagregadores, quer internos, quer
externos.
Nilo subestimemos essa crise c seus efeitos corrosivos sobre o
esforço que o Governo vem procurando fazer em favor da distensão
social, ampliando a área dà Previdência c tentando humanizar a
politica salarial, esforço que todos nós apoiamos.
Assim como os economistas deste Governo descobriram, afinal,
que "o bolo tem d<>ser prudentemente distribuído enquanto está crescendo", assim terão de entender os homens no poder que a distensão
social nilo é sucedâneo para a distensão politica. A verdade é que
ambas se completam como a capa c a contracapa do mesmo livro.
O combate à inflação devoradora não pode ficar somente n cargo dos governos, mas estes necessitam do amparo da opinião pública, arregimentada nos partidos. 1':: uma ilusão pensar que se pode ntàcar eficazmente os flagelos que nos batem à porta dando as costas à
nação politica.
Que o Presidente dá uma prova de maturidade quando tenta
revigorar o seu partido não tenho dúvídas. Mas jamais o conseguiria
se emp:rrando, pela força, o livre jogo intcrpartidârio.
O que o governo deveria fazer, a meu ver, era aceitar a lealdade
que o MDB infenso. li subvcrsilo lhe oferece. Lealdade que não é
capitulação ou suhmissilo incondicional, mas se inspira no d~scjo de
dur a sua participação ativa no reerguiiJlcnlo da economtu c da
normalização da vida pública nacional.
O que percebo - c temos .o dever de ser claros c sinceros nesta
hora- é que a Oposição, no Brasil, se sente um partido marginalizado, acundo, sob eterna suspeita e tolerado, ~m certos clrculos
influentes no poder, como um mal necessário.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Queria apenas dizer n
V, Ex• que, cm mais de uma oportunidade, representantes do MDB,
nesta Casa têm declarado que providências adotadas' pelo Poder
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colaboração c as sugestões do Movimento Dc~nocrático Brasileiro ..
O SR. DANTON JOBIM (MDB.- RJ)- (;: certo; isto real·
mente acontece. Só posso confirmar o que dizem os meus companhci·
ros. Mas a verdade ~ que, se se aceita a colaboração da Oposição,
através de suas sugestões cm projetas, não. se confessa essa ·colaboração. (;:como se a autorhi original dessas mcdidas·ficassc tisnada por
uma ilegitimidade, pelo fato de ter partido da Oposição. Ao contrário, ficamos satisfcitlssimos quando vemos as nossas sugestões transformadas cm mensagens presidenciais. Isso nos dll a c:Crtcza de que
estamos no caminho correto. Costumamos dizer, ejã o disse, vârias
vezes, desta Bancada, quando tive a honra, muitas e muitas vezes,
de lidcrll-la que Deus haveria de permitir estivéssemos nós errado
nas crltica.s que fazlamos, E a verdade ~ que, em algumas coisas,
contribui mos para a remodelação, vamos dizer assim, ou a reforma
da politica social do Governo.
Referia-me, Sr. Presidente, ao caráter marginal cm que p,erma•
nccc a Oposição. Ela não quer ir, evidentemente, para a Governo
Seria, alills, para nós .. ,
O Sr. Ruy Santos (ARENA- DA)- Longe de nós C'onsidcrar
V. Ex•s marginais,
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Entretanto, o nosso
Partido é um partido marginal, que atua, que fala, que procura
interlocutor c não encontra.
Continuando, Sr. Presidente: Manifestações esporádicas de
membros isolados do MDB, que não correspondem à opinião da
imensa maioria partidária, são tomadas, muitas vezes, como posi·
ções do partido, enquanto .que nós jamais debitamos à ARENA as
criticas de alguns de seus mais brilhantes representantes nesta casa c
na outra, fazem à ação do governo, na orientação que vem manten·
do, quer do ponto de vista politico, quer do ponto de vista social.
Vou terminar Sr. Presidente, com um apelo ao Presidente da
Rep~blica. O destino lhe coloçou sobre os ombros um fardo
pcsadlssimo, que nenhum homem, nenhum partido, nenhuma classe;
em suma, ninguém' neste Pais poderia carregar sem a solidariedade
integral da nação brasileira.
Em torno de
programa simples, de emergência, de salvaçãc
nacional,. se quiserem, scr-lhc-á muito fácil unir os brasileiros, scrr
espirita de barganhas, sem maiores condições que o respeito às opi·
niõcs alheias, estabelecendo-se o dilltogo' com a Oposição,' num pc·
nhor de confiança indiscriminada no patriotismo 'de todos. Pois
patriotismo, no Brasil, não é privil~gio de militares ou civis, de
arenistas ou cmedcbistas, do Governo ou da Oposição,
Paz, união, normalidade, este o anseio maior do mundo politico
brasileiro. E estou certo de que hli de ser, também o do Presidente da
República, das Forças Armadas, do Empresariado, das Classes
Trabalhadoras, da Inteligência brasileira, enfim da Nação inteira,
para que, todos juntos, a reergamos à altura· de seu destino, rc·.
encaminhando-a, dentro da ordem, na rota do pleno descnvolvimen ..
to, cconômico, social c politico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BÀ. Pronuncia o seguinte
discurso,)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
~i pelos idos de 30 ou 40, sala-se, no Brasil, das escolas
Superiores, mormente das de Direito, com id~ias comunistas, ou qua·
se isto, Ern bonito, Rapazes chegavam à Filculdadc, com O Capital
do Marx, debaixo do braço. Submetido a uma sabatina, tulvc~ não
passassem no vestibular marxista. E tinha III suas' razões. O livro é,
realmente, de leitura cnfudonha. Confesso que, por minhu incapacidade de assimilll-lo, não cheguei u ler-lhe us primeiras cinqUenta
pdginas, E tentei fazê-lo mais de uma vez, p0r curiosidade, por dcsc-

jo de conhecer a !loutrina que então estava na moda. Na moda é o
termo. E tiraticadu com a ditadura ~oviéiica. A mocidade estudantil
achava bonito se dizer ma1xista·, ou ledora de Marx. Marxismo, para
ela, era liberdade absoluta. Era, principalmente, atelsmo, Materialismo. Eme lembro de um companheiro de rcdaçilo que, ao tempo de
cstud~ntc, perpetrou um poema horroroso, que alguns ~alegas repetiam com entusiasmo. O vcrscjador aconselhava que o. ouro das
igrejas admiráveis da Bahia fosse transformado cm W, C... WC... !
Era .a época. Era a tcn~ência'da época. Era'o.~squcrdisino da ~poca ..
E a Rússia não havia chegado à altura a que chego~; não havia
·vencido a guerra.
De uns anos para cá, entretanto, mormente a partir da década
de scssénta, cóm o desenvolvimento da tecnologia, o p~estlgio da
tecnologia, a mocidade que sai das F.scolas é técnica, entusiasmada
pela técnica, pela força da técnica, pelo prestigio da técnica. Não íd
mais comunista - ou tcndenciosaJllentc comunista - mas técnica.
Pergunta-se a um jovem o que pretende ser na vida adulta c jâ não
fala "cm ser médico, ou bacharel, nem mesmo engenheiro: apenas
técnico, Mais precisamente, técnico c~ cletrónica, ·Eietrônica é para
etc o ponto alto da tecnologia: técnico cm cletrônica!
Lonlfc de mim, Senhor Presidente, fazer po4co da elctrônica, ou
dos técnicos cm cletrônica. Tenho por eles o maior apreço, entusiasmo mesmo. Como por todos os técnicos. O mundo nilo pode viver.
~cm técnica aperfeiçoada, diversificada, aprimorada a que chegamos,
ou ainda havemos de chegar; técnica que, por sua vez, cria problemas à vida. Se resolve .uns, cria outros. O técnico é um ser
superior, ncccssârio,'olhos de visão mais profunda dos p:oblemas humanos .. Não se julga; porém, dono da verdade, O estudo ensinou-lhe
que a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. E se tranca no
seu gabinete, noite adentro, buscando ·saber l)lais, aprofundar-se
mais, refazendo pesguisas, reexaminando dados,. na ânsia da
perfeição, ou do aperfeiçoamento próprio dos homens de ciência.
entrar no gabinete de qualquer deles - do t~cnico verdadeiro - ç á
gente se sente à ~ontadc. Hã uma desordem de papéis, de rascunhos,
de ap~relhos à frente do homem simples, acolhedor c o que é mais im·
portante, como que cm permanente estado, de dúvida. Nada de orgulho. Nada mesmo de senhor do conhécimcnto final de qualquer pro'otcma. Um homem que estuda, que busca estudar mais, 'atormentado por dúvidas, angustiado por incertezas, ~onvcncido de que precisa saber mais. Um homem sem tem.po para se arrumar. à capote
nem sempre 'aprumado. As unhas maltratadas. O corpo mesmo mal
alimentado porque seu salãrio é modesto e nem tempo tem de se
aperceber dessa modéstia. Ã procura da verdade' que quer .tê-la como
a suà verdade, verdade a que se pode opor outra verdade, c a cujo .
exame não se nega. E se corrige. E revê seus dados. E detesta sua
técnicu, A humildade é como que o s,ü estado .de csp(rito permanente. Humildade que impõe respeito, porque n'ão está impondo
nada.
'
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Já o tecnocrata é arrogante. Ele vem. da mesma Escola do
Técnico. Foi t~cnico. Mus o que neste é vocaÇilo, no tecnocrata é conveniência. Nilo busca a técnica -como tentação de saber mais, de
conhecer mais, de melhorar mais. O tecnocrata quer, antes de tudo,
melhorar-se, Nilo o melhorar-se cm conhecimento, porém o melho·
ror-se na vida. Acha, antes de mais· nada, que já sabe tudo, que é
senhor de 'todos os segredos da ciência a que se dedica, que cstâ na
sua plenitude. Um super-homem, ou supergênio. (;: um rempn; c o
rempllmento- perdoem-me senhores Senadores o néotogismo - o
dominn. Gosta para se exibir dos programas sociais, até dns· colunas
saciai•. f; expansivo c comunicativo ai. Mas somente fora do gabi·
nctc em que ditu. a sua verdade: Ali até sua postura é,outra. Emperti·
gn-se, Retoca n todo instante o~ óculos. Nilo permite uma dobra mal
posta no paletó. Com a gravata bem calda, de nó bem ajustado;
gravata bem escolhidn ao tom da cqmisa. Ao se chegar ao seu gabi·
nctc, cstlt por trlls dumu mesu ampla, o vidro.brilhando, o bloco i:tc
notu sob o peso. Lllpis de vllrias cores no porta-làpis, Tudo em ordem. E finge nilo ter visto a entrada de ulguém. Absorto, por simu·
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pode perturbar o pensamento que clnborn,' E passados uns .minutos,
!~vania a vista para o visitante. Ajusta os óculos, mais uma vez.
Fecha o ccnho. Ajeita os braços na mesa. Sem dizer pnlnvrn, indica a
cadeira fronteira. E sem perguntar nada, como que se dispõe à ouvir.
O visitante fala, fala, fula, expõe suas idéias, olhos pregados nos do
tecnocrata, como que buscando sentir sua rcaçilo; c unte a sua passividade' busca mais fatos c mais argumentos. Nem uma rcaçilo
fisionômica no ouvinte.i~portante. O tccnocrntn·oihn as horas mais
de ~ma vez. Para ele i: tempo a perder,' ouvir razões opostas às suas
razões. Diz então duas palavras, na linguagem própria dê. tecnocrata
-porque ele também tem o se~ vocabulário -c corta a coiwcrsa. E
se tranca nos seus pontos de vista. Fecha-se no casulo de sua ciência
intociivcl. Apoiado no seu salário sempre bem àito.
Técnico c Tecnocrata não são, assim, a mesma coisa, ou a
mesma personalidade. Ao contrlirio, silo espíritos opostos. Este i:
caricatcra.duquele. Um, o técnico, se faz de fora para dentro, recolhendo conhecimentos, examinando-os, aprimorando-os; o outro
t~m uma personalidade feitn de dentro para fora, a partir da sua vai·
dade. Não têm a mesma postura e não falam a mesma língua. Em editorial do dia 21 de março, diz o Jorhal do Brasil que "o tecnocrata é
habitante recente' do nosso edifício social". Recentíssimo. Cópia,
papel carbono dos tecnocratas que povoam o mundo,· a partir do
domínio nazi·facista. Pura eles não cxis~em· as ciências sociais; ato
social i: coisa do passado. Sociologia é abstraçilo. Psicologia não é
ciCncia. O homem não existe para ele: ou existe .um homem, Ctc. A
querer impor, a querer dominar. E como não leva a sério a sociologia
e a psicologia, tem horror à política. Fosse a politica da toma-cá-dá·
lá ainda se admitia. Mas são contra a. politica ciência c arte da
conduçtoo dos povos: a ciência dos estudos comunitários, a arte do
possível. Deixam a escola convencidos disso, Como o adolescente
comunista, anos atrás, sonhava com o todo poder ao proletariado, o
tecnocrata se sacode nu busca do todo poder para ele. Um 'comcn:
t•1rista francês, Claude lmbcrt, em citação do Jornal do Brasil, diz
que eles, os tecnocratas "invadiram o poder. Esquadrinham a
Nação, decompõem-nu em cubos· e camadas". E não sabem
recompor. nem como recompór. O otimismo com que às vezes se
vestem i: de conveniência. Em livro recente, - Um.objeti•o naclopal
-,diz Manoel Fraga Iribarne, Ministro espanhol; que
oÍimisnio
tecnocrata carece de fundamento ou se trata de uma nova ideologia
pura melhor açambarcar o poder". Isso: uma nova ideologia~ E
adverte Imbert "que se preste atenção a essa coortc que rege o·Esta·
do; gente que não foi eleita c que vai ao povo como se vai a um
weekende. Sua competência técnica só tem equivalência no seu desconhecimento dos homens".

"o

O Sr. LelteCha•es (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA- DA)- Pois nào.
O Sr. Leite Cha•es (MDB - PR) - o' pronunciamento de
V. Ex•, alêm de constituir uma peça literária de grande beleza, ao
mesmo tempo i: uma peça de. natureza etnológica c sociológica.
V. Ex• descreve um espécime, cuja ação o Brasil vem sofrendo de
uns anos u essa purte, O tccnocrUtu tem uma origem mais ou mCnoJ
estrunhu: ele não sai do seio.do povo, nem do sctor público. Atua in,
diferentemente uo interesse do Sàvcrno .a _que serve e também do
povo, que lhe ê estranho: ele serve ao· grupoliconômico de onde
prov~m c que o recomenda. Conhecemos mais ou menos a história
desses espécimes vuidosos, que nu maioria das vCzes, não fazem
outra coisu seniio traduzir mal a ciência de outros países aplichndo·a
sem conhecimento pessoal. Assim, temos sofrido, nesses últimos
unos, os efeitos malévolos de sua açilo. Jú ni\o falo de todos, mas de
um certo setor altumente prejudicial uos interesses do povo e do' Pais.
Purubeniw, portanto, V. Ex•. eis que toda Casa i: sensível n essa
peçu, porque elu· ê real. Os jornais têm comentado, o povo tem
sentido, us universidades têm constatado que, renlmente, o tecnocnltu, cssn Jiguru dcformadu de técnico u que V, Ex• se refere, não

tem servido ao Brasil, tem, ati: certo ponto, i: prejudicado os nossos
interesses. r;, por isso que V, Ex• rece&e de minhd parte mereCidas
congratulações.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Obrigado a V, Ex•.
O fenômeno, como· eu disse, não ê brasileiro, é um fenômeno
mundial. Tenho ati:, para mim, que ii'o Brasil ele vai chegando por
cópia do que se passa por ai afora, uma cópia já vantajosa.
Homens a que não buscam conhecer, que não querem conhecer.
E nào buscam nem querem, por que o homem i: o material cm que,
diariamente labuta o politico, e com que não sabe lidar. "Ti:cnicó de
idéias gerais'\ o politico na sua açào precisa, busca a ajuda do ti:cni·
co verdadeiro, para ter olhos de ver mais funda,mcnte os problemas,
para as soluções que são suas, que têm de ser suas, na ânsia de me lho·
raras condições de vida e de trabalho das comunidades, Olhos de ver
do técnico; não do tecnocrata. O tecnocrata não apura certo: busca
visões. As visões da sua vaidade, dos seus sonhos de poder. Por tudo
isso, o tecnocrata é o grande inimigo do politico, Considera-o seu
.concorrerltc. Nüo quer, porém, concorrer conosco nas árduas
batalhas da vida politica ou partidária. Tem horror a partidos, é que
o partido' disciplina. O partido soina·. Mas essa totalização acha que
já fez, nas suas abstrações, cegas como todas as abstrações.
Desco~hecc como destacou Claude lmbert "a arte politica, que é a
arte da escolha, do savolr·falre e do falre-sa•olr". A arte das opções.
Mas, para o tccno.crata não há opção; O politico é que tem opção, as
opções que os técnicos puseram à sua mesa, para a sua decisão.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

BA) -

Permite V.. Ex• um

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois não,
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - O seu discurso é, sem
favor, uma peça digna de ser ouvida c lida. Não surpreende a
ninguém, sobretudo, àqueles que conhecem a capacidade de V. Ex•.
Muito .bem posto está o problema, porque V, Ex• faz a perfeita
distinção entre o técnico e o tecnocrata. Poder-se-ia dizer que este
último i: uma distorção do primeiro, porque não se pode deixar de
reconhecer - c seria u negação da própria cultura - o valor do
técnico. Mas enquanto aquele vi: tudo apenas por uma visão única,
muitas vezes obliqua, o técnico tem a perfeita e ampla noção dos
ratos, trazendo ao conhecimento do homem que dirige, com a
sensibilidade da politica, a oportunidade da decisão certa, adequada
c oportuna. Meus cumprimentos· a V. Ex• pelo seu magnifico
trabalho.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Eu agradeço ao no·
brc Senador as suas palavras de apoio c de estimulo.
E enquanto nós, politicas, os técnicos a·o no~so Indo, vivemos'
uma vida de olhos escancarados para o meio social, para o ambiente
que nos ~cerca, os tecnocratas se somem na sua "torre de marfim".
Esquecem-se de que a sua torre é antes de sal, a se dissolver ao
primeiro "sereno'' do bom senso, (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomurd - Jessé Freire - Dom icio ·Gondim - Luiz
Cavalcante- Luiz Viana- Amüral Peixoto - Roberto Saturnino
-Vasconcelos Torres- Nelson Carneiro- Otuir Becker- Daniel
Kriegcr- Tarso Dutra.
O SR: PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está terminado o
período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçuo, cm turno único, do Requerimento "' 65, de
1976, do Senhor Senudor Benjamim Furuh, solicitando a
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"Carta Aberta a Todas as Gerações", lançado pelo Grupo
Jovem da Associação Brasileira para o Rearmamento Moral.
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta.'
dos. (Pausa,)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E O SEGUINTE O DOCUMENTO CUJA TRANS·
CR/ç,T O E SOLICITtl DA:
Carta aberta a todas as 1erações

O mundo está dividido por contradições profundas que nos po·
dcm levar a uma terceira guerra mundial. Precisamos de uma lidcran·
ça eficaz que conduza a luta ideológica pelo bem contra o mal c que
tenha como alvo e reconstrução da sociedade. Entendemos que uma
sociedade nova e justa, onde os homens são motivados por vontade
altruísta de servir ao próximo, não é uma utopia quando nós mesmos
decidimOs viver como esperamos que outras pessoas vivam.
Por isso, nós, jovens, desde já, pensando no que deixaremos às
gerações futuras, queremos assumir a responsabilidade de melhorar
o mundo cm que vivcf!lOS, em vez de estarmos sempre culpando as
gcruções anteriores pelos males atuuis.
Assim, realizamos no Sitio São Luís, Centro de Treinamento do
Rearmamento Moral para a América Latina, um encontro com o te·
ma "Jovens Unidos na Rcconstru~ão da Sociedade", que i:ontou
com a presença de pessoas vindas de mais de lO países de S contincn·
tcs. Desta maneira, junto com pessoas de mais idade e experiência no
trabalho do Rearmamento Moral, procuramos definir objctivos c
treinar-nos nas qualidades necessárias para alcançá-los.
Vimos nesses dias que pais e filhos, sendo honestos uns com os
outros, podem unir seus esforços para o bem comum. Um jovem
uruguaio explicou como o modo de viver de sua familia representara
o modo de viver das nações e que, achando soluções para nossos
connitos familiares, temos a. chave para resolver os conflitos intcr·
nacionais. Ele começara pedindo desculpas a seu pai pela amargura
que os dividia,
Decidimos lutar contra a corrupção em todos os seus aspectos, c
assim, construir uma base contra a inj'ustiça e a violência cm nossos
países. Um r.. paz mostrou o caminho certo ao dizer que decidira
·acabar com a cola nos exames e conseguira ser aprovado, após uma
dura batalha interior, pois acreditara que só conseguiria a aprovaÇão
colando. Agora ele acredita no Rearmamento Moral, porque viu que
sendo honesto consigo mesmo atinge seu ideal,
Sabemos que forças ideológicas materialistas exploram o
descontentamento e provocam derrotas morais nos meios estudantis,
visando seus próprios interesses. Um estuduntc de Silo Paulo reconheceu que a apatia'nas universidades cria um ambiente favorâvcl a
essas explorações. Percebeu que ele mesmo levava uma vida bocmia
e irresponsúvel e que tinha de deixar de ser egoísta c pensar mais em
outras pessoas, Tentando achar umá soluçilo11ara melhorar a situação na universidade, começou a comparar a sua vida com os padrões
morais absolutos de Honestidade, Pureza, Altruísmo c Amor.
Muitos de nós passamos a acreditar mais cm Deus c decidimos
escutá-lo e ohedecê:-lo, Deus tem um plano para cada um de nós c
paru nossos pulses. Nossas decisões podem afetur a história de
nossas nações.
Umu jovem du África do Sul fez um apelo aos brasileiros para
que ajudem u resolver os connitos no continente africano. Tendo
sangue africano o Brasil tem um papel especial naquele continente,
reconciliundo homens c grupos divergentes. Nossa convicção é que o
Brusil pode ser um reconciliador entre as nações, quando cada um ti·
ver uma rcspostu uo ódio e no medo em seu coração.
f: pura pedir uos latino·americanos de todas as gerações que
sncriliquem seus egoísmos e desonestidades, a fim de alcançarmos

esses objctivos, que escrevemos esta carta. Nessa base, todos nós
vamos lutar para que nossas escolas c universidades sejam exemplos
de reconstrução da sociedade neste continente c no mundo.
Pctrópolis, 4 de março de 1976, - Wasner Lancellottl - Ernesto Lima Vera- Wanderley Caldeira A. Filho - Rosa Maria de
Assis - Sldelma de Paula Costa.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 66, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Presidente da República, General Ernesto Gciscl, pronuncia·
do por ocasião da inauguração do Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus.
Em votaçilo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E O SEGUINTE O DISCURSO DO PRESIDENTE DA
REPOBL!CA, GENERAL ERNESTO GEISEL:
"A minha vinda a Manaus hoje tem em vista participar da
inauguraçilo do novo aeroporto denominado Eduardo Gomes. Tem
cm vista também participar "da inauguração do novo hotel construido pela empresa de navegação aérea VARIG c abrir a~ tráfego a
nova estrada de rodagem que vai ligar Manaus ao centro do País,
através de Porto Velho c Cuiabá. São, sem dúvida, fatos de real
importância c valor para o Estado do Amazonas. Esse aeroporto, o
mais modcrno,quc existe cm todo o Brasil, custou vários anos de tra·
balho c a elevada quantia de um bilhão de cruzeiros. Está dotado dos
melhores aperfeiçoamentos que se tem hoje cm dia e de infra-estrutura da Aeronáutica, c permite sua utilização por todas as aeronaves
que trafegam entre o Brasil e o exterior. Torno a dizer: é o melhor
que existe no Brasil c permita Deus que nós possamos reproduzi-lo
cm outros recantos de nosso imenso País.
·"A estrada de rodagem que se vai abrir ao tráfego é construída
numa região extraordinariamente difícil. Será uma estrada pioneira e
que exigi rã, no decorrer dos anos, continua atenção e contínuas melhorias para assegurar um tráfego permanente. Mas, mesmo nas
condições aluais, está bem longe de ser daquelas que nós necessita·
mos, Ela representa o elo de cxtraordinârio valor na vinculação da
Amazônia Ocidental com o centro do País.
"Mais do que essas inauguraÇões, poré!ll, minha vinda aqui
permitirá um contato mais Intimo com a população de Manaus, com
os dirigentes do Estado, com as classes empresariais, com os estudantes, com os sindicatos, E através desses contatos, não só fazer com
que me conhcçum melhor, mas, também, permitir que eu sinta em
melhores condições c maior profundidade os problemas da ârca e
desta região,
"Hã pouco tive a oportunidade de nfirmur que a politica do meu
Governo cm relação à Amazônia é a mesma dos meus antecessores,
Ela nilo se modificou, Desde o Governo Castello Branco, que lançou
um programa de ressurgimento de toda a Amazónia, programa
continuado no Governo Costa c Silva c que teve um extraordinário
relevo no Governo do Presidente Médici, sobretudo atravi:s da
construção da Transamazõnica, este programa continua em vigor e
ativado. ~ claro que ele apresenta nuanças, variações decorrentes
das mutações que se operam na própria área, das nossus condições
internacionais, das dificuldades que a crise nos upresentu. A
intensidade do programa, então, pode modificar-se, Os pontos de
aplicação podem variar, mas o programa sobrcexiste, tem o mesmo
propósito e será levado no fim, dentro do maior objctivo de integrar
cstu imensa regiilo na comunidade nacional. Vamos dar u cssu regiilo
um desenvolvimento compatlvcl com os nossos recursos, acubur com
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se torne·maior.do que tem sido até hoje ..
"Desejo agradecer a recepção ,que me proportionam e trans·
mitir-lhes uma palavra de confia~ça em nosso futuró. Conftamos na
nossa capacidade, .na capacidade do Governo e na capacidade do
poyo. Unamos os nossos esforços, falaremos em conjunto, porque as·
sim· certamente venceremos c faremos do Brasil aquilo que tqdos os
brasileiros sonham. Muito obrigado."
OSR.,PRESIDENTF.(Magalhães Pinto) ....;.Item3:
Votnçao, em turno único, do 'Projeto de Lei da Câmara
n• 114, de 1975 (nÓJO-C/75, ila Casa de origem),' de iniciativa
do Senhor Presidente da• República, que1 au~oriza a trans·
ferência, para o património da Universidade Federal de Juiz
de Fora, dos imóveis que menciona, tcnd~
PARECI;RES FAVORÁVEIS, sob n'S 145 c 146, das
.Comissões:·
- de Educaçio e Cultura c
- de Finanças.

VIl_; terreno situado na Avenida Getúlio Vargas, esquina da
Rua Floriano Pci•oto, co~ a· ârca de 789,00 m' (setecentos c oitenta
c nove mctr.os quadrados) e o prédia n• 763 nele edificado;
VIII- terreno situado no J~rdill1 Santa, Helena, designado por
Lote n• 105-A, da Quadra A, Rua .C, com a área. de S10,00 m' (quinhentos c dez metros quadrados) e a construção nele existente;
IX - terreno situado no Sitio Santo Antônio, às .margens da
Rodovia BR~3,'com a Arca de 97.336,00 m' (noventa ·e sete mil trc·
zcntos c trinta c seis ~etros quadrados) e constrt)ções nGle existent~s:
X- terreno situádo no Bairro Jardim Glória, com a área de
50.000,00 m' (cinqUenta mil metros quadrados) e construção nele

a

existente~

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 4:
Vota.çiio, cm pri.mciro turno, do P(ojeto de Lei dOI Sena·
do n• 115, de 197~, de autoria do Senhor Senador Nelson
Carneiro, ,que dá nova redação ao caput do ~rt. 10 da Lei
n• 5.107, de'l3 de setembro de 1966, que criou o Fundo de
Garantia do Tempo de Scriiço, tendo
·
PARECERES, sob n•s. 299 e 300, de 1975, 48 c 49, de
1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, I• pronunciamento: pela
constituct'onalidade c juridicidadc do projeto; 2•
pronjlllclamento: pela constitucionidioodc ·c juridicidadc do
substitutivo de plenário c, contrArio, qu'anto .ao mérito;·
-de Lealslaçio Soj:lal, 1• pronunclam~nto: fávorávdl ao
projeto co10 . a Emenda n• ·l·CLS, que apresenta;
proaua:damento: favorável ao subStitutivo de plenário. com·
subcme,ndas que ofefece.

Ell) votação o projeto..,

Os Srs. Scnádores que o aprovàm, queiram permanecer senta
dos:(Pa'lsa.)
'Apro.vado.
O projeto irã à sanção.
~o

·

seguinte o projeto aprovado:

zv

PROJETO DE LEIDÀ CÃMARA N• 1141 DE 1975
(N•10-C/75, na Caaa de ori&an)
·
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza a transferência pa~a ·o patrhaônln ~~ Ualvcnlda·
de Federal de JuiZ de Fora dos linónla que meaciOaa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica o Poder Excputivo autorizado a transferir, para o
património da Universidade. Federal de Juiz de· Fora,' os imóveis
incorporados ao patrimõnio da Uniilo, mediant~ escritura pública,
de conformidade com o disposto no art. j9 da l.Ci n0.858, de 23 de
dezembro de 1960, a seguir' indicados, todps situailds cm Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, de acordo com os elcmcntos.6onstan·
tcs dos processas protocolizados no Ministério da 'F,aicitda sob os
números 0680-6.175/74,· 0768-137.926/68, · 0768-130.079/68,
0768-135.388/68 c 0768-141.427/6~~
· I -terrenos situados na ·Rua Espirito Santo, com as Areas de
360,00 m' (trezentos c sessenta metros ·quadrados) c 94 i ,7075 m'
(novecentos c quarenta e um metros quadrad~s, sete mil c scicnta
cinco centímetros quadrados). c os prédios n•s '993 c 1.023 neles
edificados;
II -terreno situado na Rua Santo Antônio, com a ãrea de
949,409~ m' (novecc'\tos e quarenta c noyc metros quadrados,
quatro mil e noventa c quatro centímetros quadrados) c o prédio n•
1.112 nele edificado;
III -terreno situado na Avenida Barão do Rio Branco, com a
área de 2.339,40 m' (dois mil trezentos e trinta e nove metros
quadrados e quarenta decímetros quadrados) c o prédio n• 3.460 nele
edificado;
IV - terreno situado no Bairro Santa Catarina, designado por
Loic n• 35 da Quadra 4, com a ârea de 390,00 m' (trezentos e noventa
metros quadrados) e as constru~es nele exi•ientcs;
V - terreno situado no Balrro Santa Catarina, com a área de
5.287,00 m' (cinco mil duzentos e oitenta e·sete''metros quadrados) e
as construções nele e•istcntcs;
VI -terreno situado na Bui•a~a do Rio Paraibuna, com a ârca
de 3.448,34 m' (três mil quatrocentos e quarenta c oito metros qua·
drados c trinta e quatro dccimctros quadrBdos);

A matéria constou .da Ordem do Dia l:la ·sessão do dia 6 do
corrente mês, tendo a sua votação sido adiada, a requerimento do Sr.
Senador·Ruy Santos, para a presente sessão.
A PrcsidSncl~ esclarece que, nos termos do art. ~36, item XIII,
do Regimento Interno, irá colocar cm votação o projeto, uma vez ·
que .o substitutivo de plenãrio recebeu parecer contrârio, quanto ao
mérito, da Comissão de Constituição c Justiça.
Em votaçiiq, cm primeiro turno, o projeto, ·sem 1prejuizo da
emenda.
Os Srs. Senadores que· o aprovam, qúciram conservar-se sent~"
dos. (Pausa.)
Aprovadb.
~o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N9ll5, DE 1974

c

Dá no~a redaçio ao caput do arll&o 10, da Lei n• 5.107,
dç 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Gorantla do
Tempo de Senlço.
O Çongresso Nacional decreta:
~c

Art. I• O capul do art. lO, da Lei n• 5.107, de 13 de setembro
1966, passa, a vigorar com a seguinte redução:
"Art. IO. A utilização dn éonta vinculada, para o fim
de aquisição de moradia própria, í: assegurada no empregado
que completar, depois da vigência desta lei, 5 (cinco) anos de
serviço nu me.<ma empresa ou cm empresas diferentes, de
acordo com as disposições da l.ci n• 4.380, de 21 de agosto
de 1964, por intermédio do Banco Nacional da Habitação
(BNH), de conformidade com as instruções por este expedi·
das ou' por intermédio da própria empresa empregadora,
quando esta di!)luscr de imóveis residenciais para vender a
seus cmprcgndos. n
Art. 2• Esta Lei entra rã cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposiçÕes ein co'nirllrio.
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O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) - Em votação a
Emenda n• I, da Comissão de Legislação Social.

ao povo cuiabano, aglomerado nu Praça Pública. Povo alegre,
sorridente, politizado c bem representativo da inteligência c do

Os Srs. Senadores que a nprovam, queiram conscrvur-sc senta-

civismo brasileiros. Foi 1d que o Presidente disse aos derrotistas, aos

dos. {Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o projeto, com a Emenda n• I, da Comissão de Legislação Social, fica prejudicado o substitutivo de plenário, bem como
as subemcndas a ele oferecidas.
A matéria. irá à Comissão de Redução, a fim de redigir o vencido
pura o segundo turno regimental.
f: a seguinte a emenda aprovada:

pessimistas c aos radicais: "abram a janela do cubículo escuro cm
que se colocaram e olhem para o Brasil c para o mundo."
O discurso do Presidente Geiscl, feito de improviso cm natural
reaçào às apreensões causadas pelos acontecimentos politicas da
véspera c cm consonância com a espontânea alegria c entusiástica
acolhida do povo euiabano, foi de serena confiança c energia
temperada no profundo bom senso.
O processo histórico c político por que passamos tem um líder
de mãos firmes e com os claros propósitos de proporcionar ao povo
brasileiro melhores dias c, ao Brasil, posição de real destaque no
concerto internacional.
·
O povo mato-grossense sentiu-se mais participante da comunidade nacional, quando lhe coube ver c ouvir do Presidente da Re·
pública a tomada de posição de indiscutível valor para evolução poli·
tica brasileira.
Esta se fará, não resta dúvida, sob a condução e a liderança do
ilustre Presidente Gciscl.
A visita presidencial teve, alêm do propósito de compartilhar
das festividades de aniversário da capital, fundada há 257 anos,
como marco de ocupação civilizadora do oeste brasileiro, o de prc·
senciar atas do maior interesse para o Estado:

EMENDA N• 1-CLS
À redução do art. lO, da Lei no 5.107, de 13 de setembro de
1966, dada pelo art. I• do Projeto, adite-se o seguinte, logo após a
palavra "empregados":
..... c mediante a intcrveniência daquele Banco."

O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) -Item 5:
Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da
juridicidadc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno),

do Projeto de Lei do Senado n• 25S, de 1975, do Senhor
Senador Osires Teixeira, que fixa a obrigatoriedade de exibição de música ao vivo, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 16, de 1976, da Cornissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se senta·
dos. {Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
f: o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1975
Fixa a obrigatoriedade de exibição de música ao vivo, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Aos estabelccime~tos noturnos, que apresentem como
parte de sua utrução, música em gravação, é fixada a obrigatoriedade
de apresentação de mí1sica ao vivo executada por profissionais regulares.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o presente artigo inclui os clubes, boutes, restaurantes e c~tabclecimentos similares,
Art. 2• O Poder Executivo, dentro de 120 dias da publicação
desta, baixará decreto regulamentando o tipo de estabelecimento
sujeito à aplicação desta lei e, bem assim, fixando ns penas cominudas f'C!O St:U dc:SCUOlprimento,

Art. 3• Esta lei entrarú em vigor na data de sua publicação, revogadas ns disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE {Mugulhàcs Pinto)- Esgotada u matéria
constante da Ordem do Dia.
Hú, aindn, oradores inscrhos.
Concedo u palavra ao nobre Senador ltnlívio Coelho.
O SR.ITALIVIO COELHO (ARENA- MT. Pronuncia o seJuinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pcrmitum-mc V. Ex•s tecer considerações sobre u visitn recentemente realizada a Muto Grosso pelo Senhor Presidente Ernesto
Geisel e Senhores Ministros Maurício Rangel Reis, Shigeaki Ueki,
Dyrceu Nogueira, Alysson Pnulinelli e Hugo de Abreu.
Diu 8, u comitiva presidencial permaneceu em Cuiubá. E foi lá
de munhil que o Presidente Geisel, ao encerrar u solenidade de diversos convênios c ou mcdidus administrutivus de n\tu rch:vt1ncia, fulou

I -Convênio entre a EMBRATUR e a TUR!MAT para o
aproveitamento turístico de regiões apropriadas no Estado. Ressalte·
se a zona do Pantanal que abrange 25 grandes Municípios;
2- Convênio entre a SANEMAT c o BNH para melhoria do
abastecimento de água, abrangendo 16 Municípios- Aparecida do
Taboado, Aquidauana, Cassilândia, Corumbá, Dom Aquino,
Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guiratinga, Jaciara,
Jardim, Ladário, Miranda, Poconó, Ponta Porã c Porto Murtinho.
3- Contrato de Constituição da Mineração Urucum SfA, da
qual participam o Estado de Mato Grosso, a Cia. Vale do Rio Doce
c outros.

Destina-se a Sociedade Anônima à exploração de minério de
ferro e do manganils das minas de Urucum c Jacadigo. Alóm da
cxploratfÜO in natura, seja para o abastecimento, interno ou no exter-

no, constitui reclamo fundamental e pró-industrailização c a instalação siderúrgica em Corumbú c Três Lagoas. Neste cm virtude da
proximidade da abundante energia clé:trica do sistema Urubupung6
-Ilha Solteira.
4 - Referendam do Presidente d<J República à Portaria do
Conselho Naciom•l do Petróleo equalizando os preços de derivados
de petróleo.
Por esse ato, os consumidores mato-grossenses c paulistas
pagarão o mesmo preço pelos diversos tipos de combustíveis petro·
li feros.
(;estimada em 132 milhões de cruzeiros a economia anual a ser
fdtu pelo povo do Estado, que tenho a honra de representar nesta
cusa.
Temos, assim, em menos de um ano, duas medidas de funda·
mental importünciu pura o desenvolvimento regional; referem-se à
equalização da tarifa de energia elétricn e u de derivados de petróleo.
Velh<J <Jspirnção de todos nós.
Refiro-me, por oportuno, ao registro de nossa Imprensa, às

negociações com nosso puís vizinho, a Bolívia, c que corresponde n
interesse específico de Corumb6 e de todo o Estudo.
"Brusil e Bolívia voltam u negociar acordo para o gús."
Brasil c Boliviu volturilo u negociar o acordo do gás ainda este
mês no Rio. A reunião poderí1 ser no próximo diu 26 c terâ como
temu o fornecimento, por aquele puís, de ~40 milhões de pós cúbicos,
uo dia, de gús nuturul, por um período de 20 anos. Inclui tumbóm u
impluntuçilo de um pólo de desenvolvimento no Sudeste boliviano, o
que representu investimentos d<J ordem àe 2 bilhões e meio de
dôlures.

-344A informação(: de fonte boliviana. Adiantaram que uma das exi·
gi:ncias naquele pais já está concluída, tendo sido realizada pela
companhia nortc·nmcricann Degolyer E. Mncnaygton. A reunião n
ser realizada no Rio é a segunda do Comitê Boliviano-Brasileiro de
Cooperação Econômica e Técnica, •~io primeiro encontro foi em
Santa Cruz de La Sierra, cm dezembro de 1975.
"A cooperaçio·
Além do fornecimento do gás boliviano- uma negociação que
já se prolonga por 37 anos - os projetes n'Serem analisados pelo
Comitê: são os seguintes: construção de um gasoduto. entre Santa
Cruz de Ln Sierra c a cidade de Corumbá, com 640 quilõmetros de
extensão, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares, sendo que
caberá ao Brasil realizar gestões internacionais para obter esses recursos, A instalação de um projeto siderúrgico em Mutum que
funcionaria pelo sistema de redução direta, a gás. Essa unidade terá
uma produção de 900 mil toneladas por a~o. Também a construção
de uma aciaria cm Santa .Cruz para transformação de ferro de 500
mil toneladas anuais e uma usina de laminação com a mesma 'capa·
cidade .. Entre os projetes para o pólo do Sudeste boliviano 'conta
ainda a instalação de uma unidade petroquímica para a fabricação
de mil toneladas/dia de fertilizantes nitrogenados. Prevê-se também
a construção de uma indústria de cimento na cidade de Jacussis, na
Bolívia, com capacidade de mil toneladas por dia.
Segundo a ata da primeira reunião· do Comité: Boliviano·
Brasileiro, os estudos e instalação desse complexo industrial serão
sempre feitos em conjunto, constituindo-se num pacto binacional,
cujos recursos ambos os países irào avalizar,
Mas para a realização desse acordo já houve a formação de
uma minicomissão especial para estudar o planejamento da infra·
estrutura necessária na região. Assim, será elaborado um plano de
navegabilidade no rio Paraguai entre·Pucrto Sucre e Porto Busch,
atravé:s de I 20 quilômetros, para o transporte de minérios. Quanto
ao consumo da produção de todas as indústrias previstas nos estu·
dos, o será até o ponto em· que satisfaça as necessidades internas
bolivianas. O excedente será exportado, havendo no entanto um
compromisso de fornecer pelo menos o seguinte ao Brasil: 100 mil
toneladas/anuais de aço: 500 toneladas/dia de cimento e fertirizan·
tes. No futu;o, serão destinadas :~o mercado brasiloiro 100 ni'il tonela·
das mi:tricas de uré:iajano e conforme a demanda, mais 100 mil. Es·
sas compras pelo Brasil terão uma garantia de 20 anos, incluindo o
gás natural."
5 -Assinatura representativa de 22 convênios entre SUDECO
c o POLAMAZONJA para aplicação de 265. milhões de cruzeiros
nos municípios abrigados no Programa.
6- O Senhor Presidente inaugurou, em seguida, a linha de alta
tensão de Rio Verde de Goiás, para Cuiabá. Esta linha brevemente
seguirá da Capital ati: à cidade de Cáceres, cortando Mato Grosso
de leste a oeste. O Sistema energé:tico de Brasília abrigará toda essa
porção do solo pátrio, alcançando as áreas fronteiriças com a Bolfvia.
7- Finalmente, procedeu o Presidente Gcisel à inauguraçào
do tão esperado estlldio esportivo de Cuiabll com capacidade para 60
mil pessoas.
Foi entusiasmante vê-lo totalmente lotado. Nossas nomenagens
ao Flamengo que se deslocou até: Já para o jogo inítugural. Nossas
'homenagens, estas até: com emoção, ao Operário de Vârsea Grande
que representou a combatividade e o espírito esportivo brasileiro,
plantado na gente mato-grossense.
I

r; feita, em seguida, visita à cidade de Dourados para o
lançamento do PRODEGRAN - Programa de Desenvolvimento
da Grande Dourados.
Os objctivos do Projeto estilo especificados na exposição de
motivos eluborudu pelos Senhores Ministras do Planejamento,
Agricultura c Comércio, dos Transportes c dus Minas e Energia.
Assim justincam u mcdidu:
"A rcgi'ua du Grande Dourados, Joculizudu no sul do Estudo de
Mato Grosso (mapa <mexo), constitui-se numa das poucas áreas do

País dotadas de excepcional potencial agricola imediato, ainda cm
processo de ocupação cconômica.
Com superfície aproximada de 78' mil km' c uma populaç.ãó
que se acerca de 500 mil habitantes, a Grande Dourados tem sua
potencialidade produtiva embasadn nos fatores terra c clima. A
fertilidade dos solos, formados,.cm sua maioria, a partir de rochas
eruptivas bâsicas (basalto), a topografia suave, a boa distribuição ·de
chuvas, por largo pdrlodo .anual, possibilitam, mediante a introdu·
ção de tccnólogia mais avançada, o desenvolvimento de uma
agricultura de alta produtividade.
Os dados disponíveis permitem avaliar cm cerca de 6 milhões de
hectares as llreus de boa c regular aptidão agricola, desde que utiliza. do manejo adequado dos cultivos, sem que haja; contudo, a ncccs·
sidade de irrigar. Isto significa um potencial de produção acima de 8
milhões de toneladas de cercais c oleaginosas. A par das condições
favoráveis p~ra a produção de arroz, milho, soja, amendoim, feijão
e outros, a região apresenta boas condições para expansão da triticultura. A localização da região da Grande Dourados, interligada com
os mercados do Centro-Sul, é outro fator que recomenda a imediata
dinamização de seu aproveitamento agrícola.
Além desses as,,ectos, acrcscentc·~C a conveniência de:
a) estimular a vocação regipnal para a exportação de produtos
agrícolas e agroindustriais; b) .fortalecer as atividades produtivas
regionais, através da expansão da fronteira agrícola, do zoneamento,
armazenamento, agroiqdústrias, financiamento c incremento da
produtividade; c) promover o controle c a prevenção da erosão;
d) reforçar a infra-estrutura e os equipamentos sociais ~rbanos. das
principais cidades da região; e) elevar os níveis de renda da popula·
çào rural, principalmente mediante mecanização dos cultivos c
adequado processo cooperativo de comercialização dos produtos."
Dentro dessa área visam ampliar cm 700 mil hectares de lavou·
""o sistema re&ional de produção agrícolu no período de 1976)78.
Destina-se, entre verbas oficiais da União, do Estado c finan·
ciumento à produçào, um volume de recursos aproximado de um bi·
Jhiio e setecentos milhões de cruzeiros a serem aplicados até o excr·
cicio de I979, inclusive.
As linhas mestras do PRODEGRAN são:
a) Estradas vicinais: construção de 600 quilômetros de estradas
rurais, melhoria e conservação de 8 mil quilômetros. O escoamento
da produção até as estradas principais estará plenamente atendido.
Recursos cstim.ados em 48 milhões de cruzeiros.
b) Energia Eli:trica- Deverão ser impliÍntados cerca de I .400
quilõmetros de linha de transmissão com as subestações necessárias.
Atender-so-á dessa forma a crescente demanda cm decorrência dQ
desenvolvimento agroindustrial.
c) Armazenamento - existe, no moll)cnto, evidente déficit no
sctor. O programa trarll maior desenvolvimento c, conseqUcntemcn·
te, maior necessidade de armazenamento.
Buscou-se propiciar a construção de unidades armazenadoras
com 400 mil toneladas.
"Os recursos financeiros necessârios à execuçüb desse subpro·
grama silo da ordern de CrS 45 milhõcse serão ápiiéados dentro das
normas do Programa Nacional de Armazenagem (Decreto n• 75.688,
de 2 de mui o de I975), dos quais CrS 90 milhões corresponderão a in·
vestimcntos público's sob a responsabilidade da CIBRAZf;M e da
CASEMAT c o restante, CrS 360 milhões, financiado pela rede
bancária nacional ao setor privado,''

d) Controle de crosilo.
,
Ã semelhança do 'que ocorre no nordeste do Estado do Pnranâ;
a erosão tem crescido ameaçadoramente, à medida que se intensifica
o munuscio du terra. Há, pois,' plena oportunidade de medidas de
defesa do solo quan1o il erosão luminar nos solos agricultados, bem
como o incentivo de adequadas prâticas de conservacionismo. Hã,
tumbc!m. ocorrência de crosilo urbuna em diversos centros urbanos

que ameaçam ou preocupam população de cerca de 100.000 habi·
tantos. Pura esse setor, o PRODEGRAN destina verbas no mon·

I
I
!

-345tante de 74 milhões de cruzeiros para estudos, projetes c planos de
·desenvolvimento .urbano:
I -Controle da erosao urbana;
II -Controle da erosão rural.
e) Pesquisa.
Caberá à EMBRAPA, que já selecionou a cidade de Dourados
para um centro de pesquisa, o procedimento de estudos c experimentações ·para sclccionar .c indicar as melhores yaricdadcs e
condições de plantio, para as culturas, Verba estimada- 24 milhões
de cruzeiros.
O Assistência Técnica,
Ficará a cargo da EM BRA TER. Disporâ esta empresa, de
recursos na ordem de 10 milhões de cruzeiros para, no triénio, implantar técnica adequada de conservação do solo e tecnologia da exploração agrícola c pecuâria.
al Crédito'.
Ao mesmo tempo que se acionam as medidas acima enunciadas,
serão dados aos produtores em geral volume substancial de créditos.
Este será de 695 milhões para investimentos e 570 milhões para
custeio da produção.

mesmos a mumc1p10, proporcionando imediatamente maior projcção politico-administrativa ao nosso Estado.
Desejo manjfcstnr aqui grande satisfação e tambêm agradecimento ao Presidente Gciscl, eis que, na mesma data, procedeu à inauguração· do asfalto na rodovia da minha cidade natal - Rio
Brilhante para Dourados.
Torna-se muito difícil para mim conciliar a manifestação popular ao Presidente, ao Governo, aos parlamentares, com os titulos da
grande imprensa todos cheios de nuvens carregadas de preocupações
políticas.
Caso a nota do din 7, aqui cm Brasília, foi pesada à consciência
e ao coração dos brasileiros, u nota do dia 8 foi, por toda Mato
Grosso, de confiunç:~, de esperança e de firmeza do povo na caminhada dos grandes destinos desta Nação.
Tenho dito. (Mui to bem! Palmas.)·

Chamamos a atenção para a necessidade de se criar linha de

crédito especial para elctrificação rural. Destaque-se a conveniência
de financiamentos para implantação de pequenas hidrclétricas a
nível de fazenda.
O calor popular na espontânea e cntusiásuca recepção ao
Presidente Geisel, na oportunidade do lançamento do
PRODEGRAN é o reconhecimento do esforço global do Governo
pelo progresso: com atenção especial à pessoa humana- progresso
a benefício do povo.
·
Cabe referência à necessidade de agilizar o sctor viário· federal
para. que este Programa produza os resultados objctivados.
Refiro-me à ferrovia, já em estudos, ligando CorumbaMiranda-Dourados-Paranaguá.
Refiro-me, ainda, à necessidade tlo asfaltamcnto da BR-060, integrando ~ssa região a Campo Grande, Camapuã-Brasília.
O trecho rodoviário Dourados-Ponta Porã, bem sabemos, serh
asfaltado brevemente.
" também de urgente necessidade, para o escoamento da maior

..

produção cerca1ista do Estado, o asfaltnmcnto da rodovia

Maracaju-Rio Brilhante.
Desejo relacionar os municípios incluídos no P,RODEGRAN e,
ao fazé-lo. 'parabenizo-me com aquela população obreira, artíflc.c da
mais esplendorosa arrancada de progresso. Congratulo-me, pois,
coni os Municípios de: Bataguaçu, Anaurilândia, Bataiporã, Nova
Andradina, Rio Brilhante, Sidrolândia, Maracaju, Guia Lopes da
Laguna, Jardim, Bela Vista, Antonio João, Ponta Porã, Amambaí,
lguatemi, Naviaraí, Caarapó, Jateí, Glória de Dourados, lvinhema,
Fátima do Sul, Dourados e ltaparã. Desejo referir-me ainda às
comunidades de Fronteira Rica, Mundo Novo, El Dourado, Vicentina, Dcodápolis e Angélica que, neste momento, aspiram com
todajusti~a sua autonomia politica. Espero e desejo que sejam encontrados os meios de enquadramento legal para a promoção dos
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-347O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -.Concedo a palavra
ao nobre Senador Hcito'r Dias,
·

Porque antes me deslocava cm viagens rãpidas, na certeza de voltar
depressa, mas · Brasnia, pela extensão do mandato de Senador,
realmente rompe o elo presencial que nos mantinha com as nossas
províncias, as nossas cidades c as nossas aldeias. Da! por que é a
professora 'do castigo sentimental. Mas bendita seja Brasília por ser a
Capital da saudade c também dó castigo, porque, através dela,
estamos realizando um portentoso trabalho qc integração nacional.
Paga a pena o 1sacrilicio, porque é um sacrifício multiplicador c
reprodutivo. E, no ensejo dessa saudação que· V. Ex• dirige a
Brasília, quero homenagear a ·figura do ,Presidente Juscelino
Kubitschck, autor de Brasília, que, num gesto de heroísmo, derrotou
velhos preconceitos c colocou aqúi, na Capital do Século, as oficinas
da integração nacional, Quero saudar os Governos Revolucionários
que a consolidaram c removeram aquela sensação de interinidade,
porque vãrias foram as tentativas para frustrar Brasília da sua condi·
ção de capital. Quero saudar, presentemente, na .pessoa do grande
administrador que é o Governador Elmo Screjo de Farias, o
trabalho de todos os Governadores, cm todas as épocas, porque cada
um deles deu a sua contribuição para compor, através de Brasília, o
nosso orgulho de brasileiros.

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do o.rador .) -Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Transcorre amanhã mais um anivcrsãrio - o décimo-scxtq da fundação de Brasilia, 'que nasceu sob a visão de unl santo c o
descortino· de brayos patriotas, .
Ungida do Céu c tocada pela imaginação de antigos estadistas,
Brasilia já surgiu com a grande missão de escrever, eloqUentemente,
uma página de nossa ,História, sobretudo, porque se fundava cm
.pleno coração do Brasil, perscrutando o sentido ascensional do seu
destino, c auscultando a ânsia incontida do seu progresso.
Tudo foi feito cm ritmo de construção permanente c contínua.
En_quanto. se fa~iam tombar os dcscngonça~os arbustos, jâ se
cav~vam os primeiros alicerces dos primeiros cdilicios, c se
estendiam os braços das primeiras avenidas c das 'pioneiras estradas.
E numa seqUência admirável, enchendo a solidão do ambiente: os
palácio~ c os,mini~térios; as habitações c a catedral; a escola c a
Universidade; o jornal c o teatro; a loja c o clube. Aqui c ali, um mar·
co especial para ~tcrnizar o feito, c pcrcnizar o acontecimento:
Mais do que uma simples construção, o nascer de Bras!lia tinha
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - DA) - Agradeço o aparte
o sentido de uma caminhada. Um passo sempre à' frente, ~e quem de v, Ex•, que vale por uma esplêndida saudação a Brasília c que
tem encontro marcado com a História. Quem a contemplava naque- retrata, a um só tempo, a sua alma de artista, o seu amor a esta bela c
la faina trepidante sentia a certeza do seu destino. Menos por tê-la grande cidade c, sobretudo, o espírito de justiça com que V. Ex•
amado, desde o primeiro instante, do que por tê-la comprccQdido, focaliza nomes dignos do nosso respeito e da nossa admiração por
desde o primci10 momento, na sua grande missão foi. que André esta construção que marca, sobretudo, o espírito bandeirante do
Malraux chamou· Brasília de "Capi(al da Espcranç~". A voz do povo brasileiro e deixa antever o futuro desta grande nação.
profeta transformou-se, por tudo o 'que aconteceu, se observa c se
Continuo, Sr. Presidente.
contempla, na linguagem de justificada cohfiança: Assim, o que seria
Hoje Brasília~. de fato e de lei, a Capital do Brasil, não apenas
apenas um sonho, é hoje uma dmirável realidade.
porque assim a inscreveram na geografia c na história do País, mas
Brasilia aí está, bela c heráldica, exibindo a grandeza do sonho porque, em verdade, passou, definitivamente, a ser "o cérebro das
fecundo, c a majestade de uma arq'uitctura insupcrãvcl. ~uma tela c gran dcs decisõcs.nacionais."
um poema. Pela beleza. que exibe, pela imaginação que sugere. Mas
Pelo Senado Federal c pela Comissãd do Distrito Federal, regisé, acima de tudo, uma reafirmação da capacidade realizadora do tro, aqui, os cumprimentos à'bela cidade que substituiu a solidão do
povo brasileiro, que propiciou a esplêndida lição de que a idéia só se Planalto pela presença notãvcl do progresso, construindo por quanengrandece com a ação. ~·que não basta sonhar. ~preciso querer, c tos, cm atividadcs diversas, t{azcm, diuturnamcntc, a contribuição
a .vontade superiormente dirigida é a grande alavanca capaz de do seu trabalho c o calor do seu afeto. (Muito bem! Palmas.)
suspender o mundo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
ao
nobre
Senador Alexandre Costa. (Pausa.)
aparte?
S. Ex• não está presente.
O s·R. HEITOR DIAS (ARENA- DA)- Com muita honra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Eurico R_ezende (ARENA - ES) - Quero associar-me
aos conceitos e às expressões· gratulatórias que compõem o seu belo
discurso ...
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- DA)- Muito obrigado.
O Sr. Eurlc~ R~zende (ARENA - ES) - ... que é mais uma
firmação vigorosa do seu espírito fascinantemente litcrârio.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- DA)- Muito obrigado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - BA) - Brasilia hã de ser
tratada, nas oportunidades do seu enaltecimento, com poemas c deve
ser cantada c decantada cm prosa c cm verso. Brnsilin, realmente, é
hoje uma curiosidade fascinada debruçada sobre o mundo, ~ uma
afirmaçi\o das tarefas da integração nacional, cuja fundaçi\o deslo·
i:ou o Brasil lã da preguiçosa contemplação atlântica c descobriu o
Brasil-cipó,· o Brasil-caboclo, o Brasil autêntico, palpitando na
inspirnçi\o dos, bandeirantes paulistas c mineiros, inspi~nção esta,
cada vez mais rcssurrecta, nesta obra do século, que(: a nova Capital
'do País. Brasllia é uma espécie de professora da saudade, O q~c
aconteceu comigo c deve ter acontecido com milharc's de pessoas,
consiste num fato singular. A primeira vez q~c cu· tive realmente
saudade foi quando deixei o meu nncilo amado, depois de longos
unos de longa inwrvivência c, numa renúncia cruel, me apartei de
amigos e parentes, vim aqui para u solidilo do Planalto infinito.

OSR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)-:- Sr. Presidénte, Srs. Senadores:
Tenho, neste discurso, dois objctivos a atingir. O primeiro, Sr.
Presidente, é o registro que desejo fazer de um fato importante, no'
sentido cm que para nós, parlamentares, uma coisa que aconteça
pode ser assim qualificada, consideradas suas múltiplas significações
ou implicações para o interesse nacional. Refiro-me a um item do Rc·
latório Anual do Banco do Brasil, relativo a 1975. Diz o texto
daquele documento, no ponto que desejo destacar, que ...

'
"Procurando identificar-se
com as dirctrizcs governamentais para criação de tecnologi~ nacional, o Banco
instituiu o Fundp de Incentivo à Pesquisa Tccnocientlfica,
dotando-o com 55 milhões que serão distribuídos a entidades
nacionais de pesquisas,"·

Identifico nessa iniciativa, Sr. Presidente, a evidência de uma
prcocupaçi\o nova, por parte da Dircçilo do grande estabelecimento
que tantos scrviçosjâ presta ao País, merecedor de nossos aplausos.
Mas não me limitarei a aplaudir, Sr. Presidente. Cabe frisar, a
propósito, que a iniciativa sob cnfoque representa um gesto pioncir,o
que servirá de exemplo a outras empresas públicas, privadas ou de
economia mis(a, firmando-se, aqui, uma boa tradiçilo, jâ existente
cm outros pulses, qual seja, a parcial destinação dos lucros empresariais a finalidades específicas ligadas à melhoria das condições sani·
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du estrutum econômictt c com u ucelemçuo do progresso.
Esse procedimento se insere, alilts, inclusive no Brasil, à busca
de determinadas vuntugens nscais da pessoa jurídica que o assume.
Acho, porém, que o assunto nuo se resumiria no suposto esforço
empresarial pura ulcançur simples vantagem contábil. O assunto se
rel11cionu, u meu ver, com 11 própri11 udesào que vai sendo obtida, por
purtc dos dirigentes de empresa, à noção moderna do papel que cube
u cmprcs11 desempenhar, traduzido na destinação de uma parte de
'eus lucro' a fins de interesse coletivo,
A própria legislação vigente no País, c dentro dela, dcstacadamcnte, u Constituição cus ch11madus Leis Tmbalhi,tas, delimitam
direitos c disciplinam deveres que tornam a uçiio empresarial, em
nossos dias, um tipo de ação que envolve, da parte dos que a
cxecutum, múltipl11s c mesmo onerosas responsabilidades face ao
bem comum.
Uma fábrica ou um banco- para citar dois exemplos de organização empresarial - não podem mais ser encarados, pelos que os
gerem, meros mecanismos de produzir lucros ou de empregar
parentes c amigos em cargos de direção, como acontecia na velha c
superada empresa, sob o domínio fechado de uma família, ou de

uma oligurquiu econômica.

Ao viver o papel novo que hoje lhe cabe, é oportuno reconhecer
que a empresa está, inclusive, agindo melhor cm seu próprio bem.
Qualquer atividadc comercial ou industrial, para firmar-se c prosperar, em qualquer parte, precisa ter a seu redor a realidade viva e dinãmicu de um mercado.
E paru que esse mercado exista, i: preciso que a socicdudc humana com ele coincidente tenha todos os seus membros engajados
numa atividadc de produção; o que vem a significar, simultaneumcntc, que eles estarão 'lptos ao comportamento de consumidores.
Em outrus pulavrus, podcr-se-iu dizer que a prosperidade cconômicu de um país está associada a uma situação de pleno emprego, que
por uma vez está intimamente Ussociada à existência de um processo
auto-sustentado de desenvolvimento, na área regional ou nacional
que estivermos a considerar. Uma sociedade, Sr. Presidente, muito
cm particular cm casos como o do Brasil- em que o índice do crescimento demográfico é elevado - terá de encontrar sua fórmula de
sobrevivõncia c de cquillbrio econômico no limite em que alcançar
na área político-cconômico-administrativa uma solucionática de
cunho altamente racionalista, para seus desajustes.
Cru, racionalidade é, em certo sentido, sinônimo de tecnicidade.
Diz·sc que alguém procede dessa forma, ao enfrentar problemas,
quando age combinando, da maneira mais produtiva, os recursos
pessoais de que dispõe, no que se refere a inteligôncia, energia e
matéria-prima.
A técnica, o melhor modo de fazer algo, é um produto da tecno-

Brusil, a cuja frente ostlt a figura por todos os títulos ilustres do Sr,
Angelo C11lmon de SI!.
Passo cntilo, Sr. Presidente, ao segundo ponto destas minhas
considcr11çõcs, conforme o desdobramento que previ pura elas,
Permito-me ruzcr, neste instnnte, uma sugestão e um apelo ao
Sr. Angelo Culmon de Slt. Seriam no sentido de que fosse destinada
p11rtc substancial desses 55 milhões de cruzeiros à Fundação dos
Estudos do Mar, que mantém no recanto Fluminense de Cabo Frio
esse Estubelecimento sul gencrls que é a Universidade do Mar,
·Poucas realizações nu área do ensino superior, cm nosso Pais,
terão, hoje, u importância c o pioneirismo desse centro de estudos
occanogrítflcos a que me referi.
Nilo poderíamos fulur dele sem associá-lo à r,gurn humana de
um cientistll fora de série, autoridade de projeçilo mundial nos
11ssuntos cm que se especializou, que i: o Almirante Paulo de Castro
Morcir11 da Silva, Foi usando us p11lavras que vou repetir, que ele,
com 11 simplicidade c a clareza dos sábios explicou, em conferência
recente, a signiflcaçilo do mar que o homem está começando a
descobrir, Eis o que disse:
"Desses oceanos que cobrem 72% da supcrflcie da Terra
e têm uma massa nove vezes maior que a massa das terras
descobertas, o homem tira apenas 2% de seu alimento. O
grosso de sua alimentação vem da agricultura e da pecuária

logia. E essa últimu puluvru significa, justamente, u busca, a
:lcumulaçiio, o domínio, e o nprimorurnento das técnicas, Técnicos
não sUo cientistas, mus a tecnologia é umu decorrência da utividude

-98%.
Entilo, ocorre perguntar por que essa vastidão tão grande rende tão pouco, cm termos de alimento? ... A verdade é
que o oceano está sendo explorado com uma tecnologia
atrasada de lO mil unos cm relação 11 Terra. Em terra, plantamos e colhemos. Criamos animais, no oceano apenas
caçamos ... Há 10 mil anos, os homens que cm terra eram
caçadores, colhiam plantinhas e raízes nas florestas, fizeram
a revolução ugricola, Colheram certas espécies c passaram a
plantar: domesticaram certos animais, e desde então o
progresso realizado foi tal que é di!Tcil que a galinha
moderna, a vaca moderna c o milho moderno sejam feitos
por Deus,
A vaca feita por Deus dá um litro e meio de leite por dia.
Hú pouco tempo, no Brasil, uma vaca produziu 50 litros de
leite por dia. A galinha feita por Deus punha JS ovos de uma
só vez no uno. As nossas galinhas põem 220 ovos por uno,
um por dia, O milho feito por Deus tinha uma espiga do
tamanho do polegar, Nos últimos tempos o t11mnnho é muito
maior, Tudo isso foi criado pela tecnologia ...
Tudo isso foi feito pelo homem, niio há a menor dúvida,
110 passo que no mar nada disso foi feito ... Ora, se os homens
buscassem u sobrcvivênciu na terra com a caça, tcrium
ac11b11do com todos os animuis há muito tempo, c a populllçilo no mundo hoje não seria superior a IOmilhões de habitantes, que cru a popul11çào da Neoliticu."

científica. E só existe açilo cientifica positiva e criadora, desligada
das inibições imobilistus, onde existe uma mentalidade c um trabalho
vai tudo puru u pesquisa.
Chega-se, cntüo, uconclusão fítcil de que só poderú haver progresso c mudança numa sociedade quando existe nela um núcleo
dinilmico de serviços c cntidudcs, empenhado nu formação de
cientistas e no incentivoU pesquisa pum.
Isso, todavia, tem um CU!ilO elevado e, fuce u tal circunstünciu,
costuma pesar o urgumcnto d11 exigUidade dos recursos disponiveis c
us supostus prioridudcs gritunh:s de outros selares.
Mas, o que detém mesmo, de fato, numa destinação maior de
meios no incremento du pcsquisn é u incompn:ensi\o, pelos que detém o comando financeiro, em qualquer nivcl, da fundumcntul importilnciu de que u utividudc pcsquisudom se reveste paru o interesse
geral du co\ctividadc.
~ n existência dessa comrrccnsào que estou identiflcundo, com
júbilo, nu significativa dccisilo tom11d11 polu Prcsidi:nciu do Bunco do

Interrompo, neste ponto, 11 fuscinunte c breve evocação de uma
dus lições do cientista Moreirn da Silva, nu certeza de que us palavras
lcmbrad11s jú silo suficientes parti cmucterizur a natureza do desuno
que o m11r rcprcscnw, hoje- pura umu humanidade faminta, caminhundo pum u murcu dos 6 bilhões do indivíduos, u ser atingida até o
uno 2000.
O Brasil dispõe de um imenso litoral, exerce, hoje, soberania plena sobre 200 milhus dessa f11i"1 maritimu e terá condições parn
cxtruir desse imenso espuço occünico um quuntitutivo upreciúvel de
recursos mincr11is c alimcntllrcs, capuz de atender às suas nccessidlldcs por muitos séculos, Se o fizermos, seremos cm breve u poti:nciu de cxprcssuo mundial que precisumos ser, puru que os brasileiros atinjum o nível de bcm-cstur fisico de que todos os seres humunos
precisam, pum se rculizarcm umplumontc sobre u face du terra,
A Universidade do Mur rcprcsentu, no meu entender, o meio de
que podemos dispor, o progrumu de trnbulho que cstd u nosso ui-

-349cance, incrementar, parn vencermos a barreira das dificuldades que
se untepõcm à cxpansiio nacional.
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Ela c~uece, apenus, d.e ~ais recursos para a plena expansão de
seus trubulhos e para o at1ng1mento completo de seus fins. A equipe
humunu que est{J ii frente dclu í: idõnca, capaz c merecedora de uma
confiança ilimitnda,

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• I,
de 1976 (n• 1.454·8/75, nu Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de Co·
Ionização e Reforma Agrúria - INCRA - u doar os imóveis que
menciona, tendo

I
I

I:

I'
,.'

Dai u razão precisa do apelo que faço ao Presidente Angelo Cal·
mon de Sá, nc~te mstante, na certeza de que a destinação de uma par·
celn substancml dos recursos reservados pelo Banco do Brusil ao
Fundo de Incentivos ii Pesquisa Técnico-Cientifica à Universidade
do ~ar, seria, po~ assim dizer, a melhor compleme~tação do ato já
pratlc<~do.' no sent1do de que os altos objctivos que os inspiraram se·
;am atmg1dos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nilo há mais orado·
res inscritos.

r.

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está
convocado parn uma sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no plená·
rio da Cümarn dos Deputados, destinada à aprcciaç-Jo dos Projetes
de Decreto Legislativo n•s. 9, lO e II, de 1976-CN.

.,

i.

Nadu mais hnvendo que tratar, designo para a sessão ordinária
de quinta-feirn, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

,,!

Votação, em turno único, do Requerimento n• 72, de 1976, dos
Senhores Senadores Joào Calmon e Virgílio Távora, solicitando a
trnnscrição, nos Anuis do Senado Federal, dos pronunciamentos fci·
tos pelo Ministro das Mi nus c Energia, Shigeaki Ucki, c pelo Presi·
dente du Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, Dr. Ivan
Bnrreto de Carvalho, em Patos de Minas, no dia 31 de março de 1976.

• PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 143 e 144, de 1976, das
Comissões:
-de Agricultura; c
- de Finanças.

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 22, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera o§ 4•
do artigo 79, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, c dá outrasprovidências, tendo
PARECERE~. sob n•s. 211 e 212, de 1974 e 707, de 1975, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade;e
- de Legislação Social, I• pronunciamento: favorável; l•
pronunciamento: (rcexamc solicitado em Plenário), ratificando seu
parccc:=r anterior.

-5Discussão, em primeiro turno, do Proj~to de Lei do Senado
n• 148, de 1975, do Senhor Senador Milton Cabral, que dispõe sobre
a locação, pelas instituições de previdí:ncia, de imóveis do tipa
popular para segurados com renda inferior a dois salários mínimos,
tendo
PARECERES, sob n•s. 52 e 53, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dnde;e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Senhor
Senador Dom icio Gondim.
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Votação, em turno único, do Requerimento n• 73, de 1976, do
Senhor Senador Virgílio Tilvora, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senudo Federal, do pronunciamento do Ministro do Trabulho,
Arnaldo da Costa Prieto, proferido no Palácio do Planalto, por oca·
sii1o da criação do Serviço Nacional de Formação Profissionul Rural.

O SR. PRESIDENTE (Mugalhües Pinto) sessão.

Está encerrada a

(Le\•anta·se a sessão às /6 horas e 30 minta os.;

43~ Sessão da

-

.

2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 22 de abril de 1976

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Às 14 horas e 30 minutos, acham·se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altcvir leal- José lindoso- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de la
Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes- Wilson Gonçalves Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessi: Freire- Marcos FreireArnon de Mello - Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Danton Jobim Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quórcia - lâzaro
Barboza- ltalivio Coelho- Accioly Filho- leite Chaves- le·
no ir Vargas- Ota ir Becker- Daniel Krieger.
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. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
(; lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

- Suhmerendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
czljo pro••ime/1/o depende de .rua prévia aquiescéncia:
MENSAGEM N• 57, DE 1976
(N• 9lf76, na orlaem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fcc\s:ral:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, te·
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Arnaldo Vasconccllos, Embaixador
do Brasil junto às Comunidades Européias, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Irlanda, nos termos do Decreto n• 56.908, de 29 de setembro de 1965.
2. Os méritos do Embaixador Arnalçlo Vasconccllos, que me
induziram n escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função,
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 20 de abril de 1976.- Ernesto Gelsel.
Currlculum Vitae:
Embaixador Arnaldo Vusconcellos.
Nascido no Rio de Janeiro, 27 de junho de 1912. Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, 1933. Curso Superior de Guerra, da Escola
Superior de Guerra, 1966.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1938.
Vice-Cônsul em Nova Orleuns, 1941 u 1943.
Encurregudo do Consuludo-Gerulem Nova Orleans, 1941.
Vice·Cônsulem Filadélfia, provisoriamente, 1943.
Promovido u Cônsul de Segunda Classe, por antigUidade
IM1

'

Cônsul-Adjunto em Montreal, 1944 u 1946.
Secretário da Delcguçuo do Brasil à II ReuniUo do Conselho
de Administração de r\ssistênciu c Reabilitação das Nações
Un~dus (UNRRA), Montreal, 1944.
Encarregado do Consulado-Geral em Montreal, 1944.

Encarregado do ,Expediente da Di~isão do Pessoal, 1946.
Membro da Comissão de Estudos do Plano de Reestrutura·
·ção do Quadro das Repartições Consulares do Brasil 1947
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1947.
Membro da Comissão de Reforma do Regimento Interno do
Instituto Rio-Branco, 1947.
Subsecretário-Geral da Conferência Interamericana para
Manutenção da Paz e da Segurança no Continente Rio de
Janeiro •. I947. C?nsul-Adjunto em Nova Iorque, 194S a 1949.
Promovzdo a Consul de Primeira Classe, por merecimento
1949.
'
Encarregado do Consulado-Geral em Nova Iorque 1948 e
IM~
'
Primeiro-Secretário da Embaixada no México, 1949 a 1951.
Observador do Brasil ao Primeiro Congresso lntcramcricano
de Agrónomos, México, 1949.
Encarregado de Negócios no México, 1950 e 1951.
Primeiro Secretário da Embaixada cm Washington 1951 a
1952.
'
Delegado do Brasil no Comité do Tungsténio c Molibdênio
Washington, 1951.
'
Primeiro-Secretário da Embaixada em Caracas, 1952 u 1954.
Delegado do Brasil à II Sessão Extraordinária do Conselho
lnteramcricano Económico e Social (CIES), Washington,
1953, Conselheiro, 1954.
Conselheiro da Embaixada em Caracas, 1954.
Encarregado de Negócios cm Caracas, 1952, 1953 e 1954.
Secretário Executivo da Comissão Consultiva de Acordos
Comerciais, 1955.
Chefe, substituto, da Divisão Económica, 1955.
Representante do Ministério dos Relações Exteriores na
Comissão Nucional,lie Alimentação, 1955.
Membro da Delegação do Brasil à VIII Sessão da Conferén·
cia da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), Roma, 1955.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1956. Chefe da Divisiio Económica, 1956 u 1957.
Delegado do Brusil nu Sessão Especial da Conferência da
FAO, Roma, 1956.
Presidente do Comitê de Finanças da FAO, 1957 a 1961.
Delegado-Suplente do Brasil na XXVI Sessão do Conselho
da FAO, Madri, 1957.
Delegado-Suplente no IX Período de Sessões da Conferência
da FAO, Roma, 1957.
Chefe, substiiuto, do Departamento Económico c Consular
1957.
'
Delegado do Brasil à XXVI e à XXX Sessões do Conselho
Económico e Social dus Nações Unidas (ECOSOC), Gene·
bru, 1958 e 1960,
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Bonn, 1958 a 1962,
Presidente do Comitê de Finanças da Organizuçilo de Ali·
mentuçilo e Agricultura (FAO), Roma, 1957 u 1961.
Encurregado~eNegóciosem Bonn, 1958,1960, 1961el962.
Delegado do Brasil ~s XXVII, XXIX, XXXI c XXXIV Ses·
silos do Conselho da FAO, 1957, 1958, 1959 e 1960,
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Observador do Brasil à Reunião dos Pa!ses da Área de
!.imitada. Londres, 1959.
Membro da Delegação do Brasil à X Sessão da Conferência
da FAO, Roma, 1959.
Chefe da Delegação do Brasil à Conferência Negociadora do
Convênio Internacional do Cacau, Genebra, 1962.
Ministro·Conselheiro da Embai~nda em Washington, 1962.
Encarregado de Negócios em Washington, 1962.
Promovido a Minisíro de Primeira Classe, por merecimento,
1962.
Embai~ador em Ln Paz, l962 a 1964.
Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos Americanos, 1964
a 1966 .
Chefe da Missão Especial Negociadora da Entrega à Bolivia
do Trecho Boliviano da Ferrovia Corumbâ-Santa Cruz de La
Sierra, 1964.
Chefe da Delegação do Brasil nas Negociações para a Renovação do Acordo de Trigo com a Argentina, 1964.
Diretor da Seção de Segurança Nacional, 1964 a 1965.
Representante do' Ministério das Relações Exteriores na
Junta Coordenadora de Informações do Conselho de
Segurança Nacional, 1964.
Presidente do Grupo de Trabalho de preparo de Sugestões à
Comissão lnterministcrial, 1965.
Membro do Grupo de Trabalho sobre Integração Econômica
Latino-Americana, 1965.
Participante da Reunião sobre o Estudo da Posição do
Governo Brasileiro com Relação a Projetas de Desenvolvimento na Bacia do Prata, 1965.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência dos Chanceleres das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1965.
Chefe da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Equador, para Cooperação Econômica e Têcnica, 1965.
Chefe da Seção Brasileira da Comissão Mista Permanente do
Convênio Comercial Brasil-Boi!via, 1965.
Membro da Delegação do Brasil à 11 Conferência lnternmericana E~traordinârin (CIE), Rio de Janeiro, 1965.
Secretário-Geral de Polfticn E~terior, substituto, 1965.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado à Argentina,
1965.
Membro da Seção Brasileira da Comissão Especial BrasileiroArgentina de Coordenação, (CEBAC), 1965.
Delegado do Brasil às IV Sessões Anuais Ordinárias do
CIES, Buenos Aires, 1966.
Delegado do Brasil à XXII Sessão da Assembléia-Geral das
Nações Unidas, Nova Iorque, 1967
Presidente da Comissão de Estudo da Organização do Serviço Consular Brasileiro, 1967.
Embni~ador no Cairo, 1968 a 1971.
Membro da Missão- Especial às E~équias Solenes do Presidente da República Árabe Unida, 1970.
Embni~ndor em Knrtum, cumulativamente, 1969 a 1971.
Embni~ndor no Coveite, cumulativamente, 1969 n 1971.
Embni~adorem Montevidéu, 1971a 1973.
Delegado do Brasil à V Reunião de Chanceleres dos Pulses
da Bacia do Prata, Punta dei Este, 1972.
Chefe da Missão do Brasil junto às Comunidades Européias,
1974 u 1976.
Chefe da Delegação do Brasil à XVIII Sessão dn Conferênciu da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), Roma, 1975.
O ·Embui~ador Arnaldo Vasconcellos, nesta data, encontra-se
no e~ercfcio de suas funções junto às Comunidades Europêins.
Secreturia de Estado dus Reluções E~teriores, em 9 de abril de
1976,- Adolf Llbert Westphnlen, Chefe, Substitui o, da Divisão do
Pessoal.
(,] Comi.1·.•i1o de Rrlarõrs E.<rerlorrs.)
Conversihili~nde

PARECERES
PARECER N•206, DE 1976
Da Comlssio de Lealslaçio Social
Sobre o Oficio 5-n• 16/75, do Sr. Go•ernador do Estado
de Mlnu Gerais, solicitando autorlzaçio do Senado Fedenl,
para alienar à empresa PROCEL - Empreendimentos Florestais S.C. Lida., 'rea de 18.000 ha (dezoito mil hectares) de
terras públicas.
Relator: Senador Aeeloly Filho
I. O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo 171, parágrafo único, da Constituição, ao
Senado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas
com 18 mil hectares, localizadas no Município Rio Pardo de Minas,
à empresa PROCEL - Empreendimentos Florestais S.C. Ltda.,
sociedade comercial brasileira com sede em São Paulo.
2. A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa
autorização legislativa consta a área a ser alienadà e o respectivo
preço; que serã de Cr$ 30,00 o hectare.
3. O Oficio do Governador do Estado informa tratar-se de
área de terras desocupadas e inexploradas, que não se prestam às
atividades da agricultura e da pecuãria.
A adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as
tef'as constituem grandes chapadas ociosas e vazios.
O empreendimento, segundo o oficio do Governador do
Estado, representará reforço substancial para a politica desenvolvimentista de Minas Gerais e possibilitarA, ainda, a criação de fonte de.
novos empregos diretos indiretos, com inúmeros beneficios sociais
e econômicos para a região c para o equilíbrio ecológico.
4. O processo está instruido com os documentos e informações
e~igidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
S. O meu parecer é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte

c

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•42, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras pú'blleasijue espeeiOca.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a alienar, à
empresa PROCEL - Empreendimentos Florestais S.C. Ltda., áreas
de terras públicas situadas no Municfpio de Rio Pardo d'e Minas,
com 18 Idezoito) mil hectares.
Art. 2• A presente Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975. -Nelson Carneiro, Presidente - Aeeloly Filho, Relator ·- Domlelo Gondln,
vencido - Jnrbas Passarinho- Mendes Canale.
PARECERES N•s 207 E 208, DE 1976
Sobre o Projeto de Resoluçio n• 42, de 1976, da Comlssio
de Le&lslaçio Social, que autoriza o Go•erno do Estado de
Minas Gerais a alienar à empresa PROCEL - Empreendimentos Florestais S.C. Ltda., irea de 18.000 ha (dezoito mil
hectares) de terras de•olutas.
PARECER N• 207, DE 1976
Da Comlssio de Constituição e Justiça
Relator: Senador Gusta•o Capanema
O Senhor Governador do Estudo de Minas Gerais, nos termos
do nrligo 171, purágrijfO anico, da Emenda Constitucional n• I, de
17 de outubro de 1969, solicitou, pelo Oficio n• 454, de 1975, prévia
nulorizuçi\o do Senado Fcdernl pnrn alienar áreas de terrns devolutas
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Ltda., com sede cm São Paulo-SP, ao preço minimo de CrS 30,00
(trinta cruzeiros) o hectare, para implantação de projeto de rcnorcs·
tu menta, cujo perfil já foi aprovado pela Fundação Rural MineiraColonização c Desenvolvimento Agrário - Ruralminas, entidade
pública instituída pelo Estado, e pelo Instituto Estadual de Florestas
-IEF. autarquia estadual.
2. O processo, inicialmente, não estava devidamente instruído
com os documentos técnicos c pareceres indispensáveis, para apre·
ciaçào de solicitação da espécie, na forma estabelecida pelo urt. 407
do Regimento Intcrno.
·
3. A Comissão de Legislação Social julgou necessária a com·
plemcntação. solicitando daquele Governo os seguintes itens:
"a) planta a descrição de outras terras que o adquircn·
te possua, com especificação da respectiva área de utilização;.
b) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das áreas
objeto da alienação ou concessão bem como de sua posição
cm face dos transportes aos centros consumidores; c
c) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja
alienação se pretende, de posseiros com menos de 10 (dez)
anos ininterruptas de ocupação."
Foi solicitada ajuntada do seguinte:
"a) Lei de Terras do Estado;
Lei n• 4.278, de 21·11-66, que criou a Ruralminas;
Estatuto da Ruralminas;
d) Parecer do DNER quanto a futuros projetas de estradas na área em questão; c
e) Informação do INCRA sobre projetas de Coloniza·
ção c Reforma Agrária".
b)
c)

5. Para instruir o pleito da empresa, além dos citados, foram
anexados os seguintes elementos:
5. 1. perfil do projeto de reflorestamento examinado pela Rural·
minas e pelo Instituto Estadual de Florestas-IEF;
5.2. documento comprobatório da idoneidade da Empresa, for·
nccido pelo IEF, pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal- IBDF, por empresas fornecedoras de insumos c por dois
bancos comerciais:
5.3. plantas, denominação, localização e respectivo registro de
outras áreas que a empresa possui:
5.4. dados constitutivos da empresa;
5.5. parecer do órgão competente do Estado sobre as condições
ecológicas, agrológicas e climáticas da área cm exame, concluindo
que a .. a~:ricultura c a pecuária teriam sérias restricões na maior parte
considerada",
5.6. estudo conjunto do DN ER e DER·MG quanto a infra-es·
trutura viária (rodovias e ferrovias), informando as estradas que ser·
vem a região e as com construção prevista:
5.7. informação do INCRA, salientando que "não· existe
projeto de Colonização c Reforma Agrária cm fase de execução e/ou
planejamento na área do Município de Rio Pardo de Minas- MG'::
5.S. quanto à existência de posseiros c silvfcolas na área cu;a
alienação é pretendida, o Ofício n• 454, de 9-7-75 do Senhor Gover·
nadar esclarece "que se trata de terras desocupadas c vazias cujas
vocm;ào ê o reflorestamento".
6, Com relação à autorização do Legislativo Estadual, esta·
hclece o art. 30 da Constituição do Estado de Minas Gerais (Emenda
Constitucional n• I, de 01·10·70):
"Art, 30. Cube à Assembléia Legislativa com a sanção do
Governador. legislar sobre todas as matérias de competência do Esta·
do especialmente:
I - , .. , " " " " " ... " ... " " ................. ,
VIII- aquisição onerosa e ~lienaçào de móveis do Esta·

do .

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

7, Transcrevo, agora, o que estabelece o art. 104, parágrafo
único da Constituição: ·
"Art, 194, O Estado estabelecerá planos de aproveita·
menta de terras públicas de acordo com as dirctrizes gerais de
desenvolvimento colonilando-as, cm globo ou por lotes, ou
as alienará, observadas as condições explicitadas em Lei.
Parágrafo único. Salvo para execução de plano de rc·
forma agrária, não se far:i, sem prévia autorização da As·
scmblêia Legislativa, alienação ou concessão de terras
públicas, com área superior a 750 (setecentos c cinqU~nta)
hectares, ri:ssalvado o disposto no art. 171, parágrafo único,
da Constituição Federal",
·
9, Assim, a Assembléia Legislativa, com a Lei n• 6.637, de 7 de
outubro de 1975, autorizou o Poder Executivo a alienar terras
devolutas, de propriedade do Estado, ao preço mínimo de CrS 30,00
(trinta cruzeiros) o hectare, a várias empresas, inclusive à PROCEL
- Empreendimentos Florestais S.C, Ltda., sediada cm São Paulo·
SP, de conformidade com o disposto na Constituição Estadual.
IO. A matéria, como se vê, obedeceu a todas as exigências esta·
bclccidas no art, 407, alíneas a, b, c, d e e do Regimento Interno,
além de ter sido ampla c pormenorizadamente examinada pela
Comissão de Legislação Social, na forma do art. 109, parágrafo
único, da lei interna.
11. Uma pequena ressalva desejo fazer ao projeto, endereçada
à Comissão de Redução, para que não venha o mesmo sofrer atraso
na tramitação: Substituição da expressão: "O Congresso· Nacional
decreta", por: "0 Senado Federal resolve",
12. Com a alteração solicitada, no ámbito da competência rc·
gimental (art. 100, n• 21 e art. 408), nada há que possa ser oposto à
normal tramitação do presente projeto de resolução, uma vez que é
jurídico c constitucional.
·
Sala das Comissões. cm 03 de dezembro de 1975- Aecloly Fi·
lho, Presidente - Gustavo Capanema, Relator - Hel•idio Nunes Henrique de La Rocque- Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Nelson
Carneiro- Leite Chaves.

PARECER N• 208, DE 1976
Da Comlssio de Agricultura
Relator: Senador Agenor Maria
Apoiado pelo art. 171, parágrafo único, da Constituição, o
Governador do Estado de Minas Gerais solicitou, por intermédio do
Oficio n• 454, de 1975, autorização prévia do Senado Federal, para
alienar dezoito mil hectares de terras devolutas à empresa PROCEL
- Empreendimentos Florestais S.C. Ltda., que tem sede em São
Paulo.
O objetivo da aludida empresa é implantar projeto de refloresta·
ment '·cujo perfil teve aprovação da Fundação Rural Mineira, Colo·
nização c Desenvolvimento Agrário- Ruralminas, entidade pública
instituída pelo Estado. Também o Instituto Estadual de Florestas1EF- autarquia csUtdual, se pronunciou favoravelmente.
Observou a Comissão de Legislação Social que:
a) a Assembléia Legislativa mineira autorizou a alienação, pela
Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975;
b) o Governo do Estado informa que se trata de terras
desocupadas c inexploradas, impróprias a atividades ~gropccuárias;
c) toda u área servirá ao reflorestamento plancJado, de vez que
i: rormada de "grandes chapadas ociosas e vazias;
d) de acordo com o Oficio, o empreendimento trará rcrorço
substancial para a politica desenvolvimentista de ~inas G~rai~ e
possibilitará a criação de fonte de novos empregos dtretos e tndtre·
tos, com inúmeros benerícios sociais e econômicos pura u região c
pura o equilíbrio ecológico;
. .
•
e) o processo estít instruido com os documentos c mrormuçoes
exigidos pelo urt. 407 do Regimento l.nterno.
, .
..
Ao examinar o assunto, u Comtssilo de Consututçüo e Justiça
verificou que, embora, n principio o processt1 n~o estivesse devida·
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-353mente instruido, acabou atendendo às exigências. Fez contudo, esta
ressalva: a expressão "0 Congresso Nacional decreta" deve ser
substituída pela que diz "0 Senado Federal resolve",
O problema do reflorestamento merece atenção especial, no
Brasil. Imensa áreas desprovidas de vegetação se apresentam, não
como fenômenos naturais, porém como desafios a serem enfrentados

com coragem c decisão.
As instituições internacionais mostram-se preocupadas com a
dirninação de enormes mmtsa~ florestais. O homem, há milênios,
vem porturbando a .ecologia, derrubando matas, queimando-as,
transformando-<15 cm carvão e utilizando a madeira para construções ou utensílios diversos.
·1: de bem próximo de nossa geração a preocupação interna·
cional pela preservação das flor<:stas. Quando o Governo brasileiro
se lançou ao Programa de Integração Nacional, com a abertura de
estradas para interligar o mundo amazónico, houve, em

organiza~

ções internacionais o argumento de que se a floresta amazónica fosse
atingida pelas derrubadas, o mundo sofreria o perigo de ver dimi·
nu ida a produção de oxigénio.
Ora, precisamos promover o desenvolvimento da Amazônia.
Ao mesmo tempo, devemos -- e isso compete a todos os países zelar pela ecologia. Como? Plantando florestas, reflorestando áreas
desnudas.
Por isso mesmo, o Projeto de Resolução cm exame ô da maior
imponància. Resta.nos, porc!m, esperar que as áreas que o Governo
mmc~ro
prct<nde ali<nar sejam m<smo cmpr<gadas no
reflorestamento.
Quanto à iniciutiva de implantar ambiciosos programas de
renorcstamento, merece aplausos. Aliás, o Govcrn.o concede
incentivos a tarefas de tal natureza. M~s í: preciso que o assunto seja
encaiado com a seriedade quc o Projeto sugere.
·
Sornes, portanto, pela aprovação do presente Projeto de
R<solução, com a ressalva da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissõ<s, cm 7 de abril de 1976. - R•nato Franco,
Presidente- Agenor Maria, Relator- Vasconcelos Torres- Paulo
Guerra- Altevir Leal.

PARECERES N•s.l09 E li O, OE 1976
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo r.• 3, de 1976
(n• 42-B/76, n• Câmara dos Deputado~). que apron o texto
do Acordo Marítimo, Ormodo entre a República Federatl,. do
Brasil e o Caverno da Repúb!lca Francesa, e:n Paris, o 24 de
outub.o de 1975.
PARECER N• 209, DE 1976
Da Comissão de Reloçil<• Exteriores
ReiMtor: Senn~or Joiio Calmou
Cumprind,, disposiçi\o do artigo 44, inciso I, da Constituição
Federal, o Senlwr Prosidente da Republica submete l consideração
~o C<>ngrcsso Nacional o texto do Acordo Marítimo, firmado cntr<
Brasil c França, a 24 de outubro de 1975. Exposição d< Motives do
Senhor Ministro de Estado ~as Relações Exteriores, com as razões
justilico!doras da ncgociucUo culminad& no Acordo, integríl o
documcntârio a cujo exame estamos procedendo,
2. Quinle (:rtigos compõem o texto do Ato Internacional em
rcfer~ncia. E, ~mtcs de seu artigo I, figuram as seguintes palavras
rrcarnbulurcs lJUC:, de algum modo, l!xprimem o pari1metro c o senti·
do ~era! do Documento:
"O Governo dn Ropública Federativa do llrnsil c o Go·
verno da Rcp(lhlka Fr<lllCesa,
t)c:sc_ino;os de assegurar o desenvolvimento harmonioso
dl) intcrcúmbío maritimo entre o Brasil e íl Françn, har.cudo
na re..:iprtK"idudc dt~ interesse e nu liberdadt~ do com~rcio c~ te·
nor nwrltimn, conv~m nu sc~uinte .. ."'

3. Frisa a Exposição de Motivos do Senhor Ministro do
Exterior que "o instrumento fixa normas gerais destinadas a incrementar a cooperação rrunco-brasileira, concedendo-se, reciprocamente, assistência .aos navios c às tripulações cm portos e âguas
territoriais, estimulando a utilização de todos os serviços nacionais
dispon iveis para facilitar a navegação e as opera~õcs comerciais dela
decorrentes mediante simplificação das formalidades administrati·
vas, alfandegárias, sanitárias".
4. O Acordo prevê a criação de uma Comissão Mista, prcsi·
dida pelos Ministros de Estado dos Transportes de cada Parte
Contratante e com a participação permanente de funcionários
diplomáticos e assessores técnicos dos dois países.

5. Poderá a Comissão Mista tratar de todos os aspectos
vinculados, direta ou indiretamente, às rel~ções marítimas bilaterais,
franco-brasileiras, tais como a compra e venda de navios, c a adocào
de medidas sobre a prevenção c combate à poluição do mar e dos
portos por hidrocarbonetos. Fixará também dirctrizcs para a coordc·
nação de atuação das Delegações francesas e brasileiras nos organis·
mos internacionais ·competentes cm matéria de transportes
marítimos.
6. No Prazo de um ano, a Comissão referida, que já realizou
cm Brasília seu primeiro encontro, deverá concluir estudos relativos
iJ determinação da balança de intercâmbio marítimo, cm tonelagem e
frete, tráfego bilateral e' com terceiros países, afretamentos recípro·
cos, complr.mentaçii.o industrial cm matéria de construção naval c
ajustes financeiros, com vistas a eliminar eventuais dificuldades
decorrentes da obsolescência das prãticas que atê agora prevaleciam
no setor, procurando, obviamente, maximizar a utilizaçüo dos
recursos disponíveis.

7. O Acordo Marítimo focalizado está inserido no amplo clen·
co de Ates Internacionais voltados paro diferentes fins, que a nossa
Máquina diplomâtica, bem aparelhada e integrada no meritório
esforço de preencher de.modo afirmativo o espaço a ela destinado na
estrutura l!stntal brasileira- ~cm procurando concluir, a partir de
1964, no mais" alto nível de competência técnica, J::ssaltc-se, c cm Ji.
nha coincidente com o interesse brasileiro na área externa. Um
interesse que reflete nosso desejo de expandir o comércio externo,
para q11c o crescimento econôrnico nacional possa prosseAuir.

8. Acordos como este situam-se na faixa ampla c neutra do
simples, mas sempre necessário, modus "1-,endi. Não incluem cláusu·
las, ou condições, que possam inlligir eventuais riscos ou pn:juiJ.o!l
ao Paí.' participante. E, inclusive, instituem procedimentos e mecanismos cxatamente destinados a flexibilizar • aç~o das Partes
Contmtantcs, na 'solução rápida e satisfatória de eventuais
problemns que possam sobrevir no painel do assunto a que se re·
ferem.
9. Temos neste /\cordo Marilimo uma demonstração H mais
que o Governo brasileiro está dando, de sua ~ermunentc c invariável
disposição de dialogar e de negociar co:n os governos das Nações
amigas. Está nele presente - e é semp,·c com júbilo que devemos
repetir isto - nossa nunca desmentida vocaçõo parn a convivênciu
pacilicu, dentro de um rch,cionamento intcrnUcio11al calcado nos
saud:"tvcis e civilizados princípios da justiça c da rcciprccidadc.
Conclui mos assim, ante '-., cx[losto, pelu uprovaçi\o do Pmjcto
de Decreto Legislativo n• 3, de lq76 (Proj•to de ()ccreto Legi>lativo
n' 42-B, de 1976-CD), que f(lrtnaliza a ratilkação, pela Congresso
Naeionul, ao Acordo Maritimo, firmado entre. a RcJiública Federati·
vu do Urasil c ·l) Guvcrnu da Rc.~Uhli~a Fran~o:c!!a, em 'Paris, a ~4 de
outubro de 197~.
Sulu das Comissões, cm 2~ de abril de llJ'Ib. - D&nlt1 f\ritt:er,
Presidente - Joao Cnln10n, Relator - .\l'llon do Mcllo - .\URUSto
}'rnnco - Helv!dio Nunes- J•~,.; Frtlro - D•nton Jo~lrn - Leito
Ch1weo- Gllv•n l!()(ho.
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Da Collllllio de 1'nal:portcc, Comunlcaçêlea
E Ollru Nllcm
Relator: Senador Alexalldn COita
Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional texto do Acordo Marltimo,
firmado entre o Brasil e a França, em Paris, a 24 de oububro de i97S.
2. Na Exposição de Motivos que informa a iniciativa prcsidcn·
cial, o Ministro das Relações Exteriores argumenta o seguiPtc:

o

.. 0 acordo cm apreço visa a assegurar o dcscnvotvimcnto harmonioso do intercâmbio marltimo entre os dois
paiscs, baseado na reciprocidade de interesses c -respeitadas
as respectivas legislações nacionais.
O instrumento fixa normas gerais destinadas a incrementar a cooperaçi!o franco-brasileira, coneedcndo-sc,
reciprocamente, assistência aos navios c às tripulaçélcs em
portos c âguas territoriais, estimulando a utilizaçi!o de todos
os serviços nacionais disponivcis para facilitar a navegação e
as operações comerciais dela decorrentes mediante simplificação das formalidades administrativas, alfandcgãrias c sanitA·
ria&.
Como inovação do Acordo, hã a assinalar a criação de
uma Comissão Mista, presidida pelos Ministros de Estado
dos Transportes de cada parte Contratante, c integrada por
um funcionário diplomático de cada pais, al~m de rcprcsen·
tantc do Minist~rio da Marinha do Brasil, podendo. ainda
contar com a assessoria de técnicos dos dois paiscs.
Afim de bem desincumbir-sc de suas complexas funções,
a Comissão Mista Brasil-França foi investida de mandato
suficientemente amplo, de modo a permitir-lhe tratar de
todos os aspectos vinculados, óircta ou indirctamcnte às relações maritimas bilaterais, tais como a compra c venda .de na·
vios, medidas sobre a prevenção c combete à poluição do mar
c dos portos por hidrocarbonetos, c a fixação de diretrizcs
para a coordenação da atuação das Delegações francesas c
brasileiras nos organismos internacionais competentes em
mat~ria de transportes maritimos.
A Comissão ení apreço, que vem de realizar seu primeiro
encontro, em Brasfiia, dcvcrâ concluir no prazo de um ano,
os estudos relativos à determinação do balanço de intercâm·
bio marítimo, cm tonclàgem c frete, trãfcgo bilateral c com
terceiros paiscs afretamentos rcclprocos, complementação ín·
dustrial cm matí:ria de construção naval c ajustes financeiros
com vistas a eliminar os eventuais óbicés decorrentes de uma
estrutura de comércio maritimo regida por legislação c
prãtica obsoletas, c obter a utilização ótima dos recursos exis·
tentes."
3. A Câmara dos Deputados, após examinar a proposição,
aprovou o presente Projeto de Decreto Legislativo.
4. Do ponto de vista da politica nacional de transportes, cumpre apcnaa aduzir que o presente Acordo significa mais um
instrumento no sentido de evitar a identificação entre liberdade de
navegação c seu ilcgitimo corolãrio: a liberdade de acesso às carsas.
Com efeito, desde 1967 (Carta de Argel), o Brasil entendeu que
a chamada teoria da liberdade de navegação contradições com a prA·
tica privada c a regulamentação estatal, pois apenaa privilegiada as
conferências de fretes c as companhias internacionais de navegação,
o que propiciava constante deflclCI de nossa balança de pagamento
no que se refere a fretes c seguros, al~m de sobre-preços discrimina·
tivos dos produtos primãrios.
Para contornut os óbices da organização maritima vigente c os
seus resultados fincncciros negativos, foram adotados os acordos
bilaterais de navegação visando à maior participação brasileira nos
fretes geradoa pelas transaçõcs comerciais entre o Pais c o exterior.

De acordo "um essa diretnz de transporte maritimo, o llrasil,
cm 1975, conseguiu a quase reciprocidade (48%~ na medida cm que
os navios nacionais responderam por IJSS 1.062 milhões do total cs•
fretes de todas as bandeiras, sendo USS 460 milqões (43%) cm
navios próprios c USS 602 milhões (57%) cm navios fretados.
•Sabemos que as conferências de fretes c a 'crccira bandeira jA,
até certo ponto, ncccssArias, uma vez que, por exemplo, reduzem o
percentual de "retorno vazio" c mant~m a estabilidade dqs;reços de
transportes, isto ~. evitam a "guerra de fretes" e as suas conscqUên·
cias: (I) o "navio de briga" das grandes companhias c (2) tramp dos
ar111adorcs individuais. Por esse motivo, o Acordo prevê, al~m da
reciprocidade de fretes, os afretamentos, ·isto ~. a sublocação,' dos
fretes gerados pelo intercâmbio, que não possam ser atendidos pelas
companhias nacionais dos dois paises. Todavia essas disposições
não impedem que "navios de terceiros paises efetucm o transporte de
mercadorias entre os portos. das duas Partes Contratantes" (Art.III,
item 2).
S. Em resumo, a politica brasileira visa a que nossas mer·
cadorias sejam cotadas cm preço CIF (custo, seguro c frete) c não
mais, cm preço FOB (livre, a bordo, em nosso porto). Com isso, seremos, nilo apenas, produtores de bens, mas, ainda, de serviços de
navegação, o que, por efeito de aceleração 'rcgr~lliva, implicarA na
ampliação de estaleiros de construção c' de reparos navais, ou seja
maior número de empregos com alto nivel tecnológico.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do ·presente projeto.
Sala das Comissélcs, cm 22 de abril de 1976. - Paulo Guerra,
Presidente cm cxcrcicio - Alexandre COita, Relator - Teot6ulo
VIlela- Lúaro Bcrbozl.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu as Mcnsagen! n•s SS c 56, de 1976 (nos 90
c 91/76, na origem, de 20 do corrente), pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da
Constituição, ~ubmctc ao Senado propostas do Sr. Ministro de Esta'
do ea Fazenda, para que as Prefeituras Municipai! de Jundia! CSP) c
do Rio de Janeiro (RJ), sejam autoriiadas a elevar, tcmparil.·
riamcnte, os parâmetros fixados pelo art. 2• da Resolução n9 62/75,
desta Casa, e possam realizar operações de cr~dito, para os fins que
especifica.
As mat~rias scri!o despachadas às comissões de Economia c de
Constituiçilo e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
recebeu o Otlcio n• 180/76, do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, solicitando a substituição dos autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara n• 23, de 1976, enviado ao Scnedo cm 09 do corrente.
Atendendo à solicitação cm causa, a Presidência determina a
republicação do referido projeto c o envia à comissão competente,
Pn.jcto a que se refere o otlcio lido:
PROJETO l)E LEI DA CÃMARA N• 23, DE 1976
(N• U37..C/73, aa ortaem)
Dlllp6e aobre c COQitmoraceo de ferlad011, e dá outra provldbclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Fica antecipada p~ra a segunda-feira a comcmoraçila
de feriado que ocorrer cm meio <lc semana, com cxccçi!o dos dia§
primeiro de janeiro, sete de setembro c vinte e cinco de dezembro.
ParAgrafo 6nico. No caso de mais de um feriado, os mcsmoc
serilo comemorados a partir de segunda-feira da mesma semana.
Art, 2• Compete ao Minist~rio do Trabalho disciplinar a
antecipação da comcmoraçilo de feriados determinada nesta lei.
Art, J• Esta lei entrard cm vigor na data de sua publicnçno, re·
vogadas as disposições cm contrArio.
(A Comissão de Co11stltulçtio • Justiça.)
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O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. I•·Sccrctârio,
Silo lidas as seguintes

elido o seguinte
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
BrasOia, 19 ~e abril de 1976
Of. 18/76

Do L!dcr da ARENA
o\o Excclcnt!ssimo Senhor
Senador Magnlhil:s Pinto
DO. Presidente do Sen,ado Federal.
Em 22 de abril de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do Art. lO do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador Gustavo Capancma, pelo Nobre Senhor Senador Hclvídio Nunes na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO n• I, de 1976, que "altera a rcdação do § I• do
artigo 97 da Constituição".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração - Senador Petrô:.lo Portella,
L!dcr.

Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Em 22 de abril de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do Art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Exc:lência,
p~ra os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador Luiz Cavalcante, pelo Nobre Senhor
Senador Henrique de La Roque na Comissão Mista do. Congresso
Nacional que darâ parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• I, de 1976, que "altera a rcdação do§ I• do artigo 97 da Constituição".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração - Senador Petr6alo Portella,
Líder.

Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Ser.ador Magalhães Pinto
00. Presidente do Senado Federal.
Ent 22 de abril de 1976,
Senhor Presidente
Nos termos do § I• do Art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de. comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Lidcrançs deliberou propor a substitui·
çilo do Nobre Senhor Senador Mattps Leão, pelo Nobre Senhor
Senador Renato Franco na Comissão Mista do Congresso Nacional
que darlt parecer sobre a Propo~ta de Emenda à Constituição n• I, de
1976, que "ailcra a redar,ilo do§ i'do artigo 97 da Constituição".
Aptoveito a .pportunidade para renovar os pr:>tcstos da rr.cjs
ulta estima e distinta consideração - Senador Petranlo Portcll~,
L!dcr.

O S:t.l'tt~'liDENTl!:(Magnlhacs Pinto) -Serilo fcitns us substituições solicitndus.
Sobre o mesa, oficio que serlllido pelo Sr. 1•-Sccrctltdo.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Magalhães Pi r. to
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Oficio li /76, de 3 de março último, tenho a
honra de comunicar 'a Vossa Excelência que a Delegação do Senado
Federal à 118• Reunião do Conselho Interparlamentar ficou assim
constituída:
Senador Virgflio Tâvora, Chefe da Delegação
Senador Tarso Outra
Senador Benjamim Farah
Aproveito a oportunidade para reiterar a V9ssa Excelência
meus protestos de alta estima e consideração. - Céllo Borja,
Presidente.
O SR. ~RESIDENTE (Magalhães Pinto)- O c~pedicnte lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. !•-Secretário.

elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 76, DE 1976
Acrescenta parágrafo 2• ao CPC para condicionar a
coacaalo ~. lllillcar in initio li tis a prê•l• ·audlçio do riu,
qlllllllo forem vlirlos, exlalndo ainda a dtaçio do BNH ou
INCRA, conforme seja o lmó•cl urbano ou runl. Toma obrl·
pt6rla, também, alnte"eaçio ~o Ministério Públl::o.
O Congresso NaCional decreta:
Art. 1• O art, 92S da Lei n• 5.869, de 11-i-73; passa a vigorar
com o acréscimo do§'2•, rcnumerado seu Parágrafo Único para§ 1•:
"Art.928 ....................................... .

................................. ,, ....... ,, ....... .

·································
.. '' .............. .
§ I• Contra as pessoas jurídicas de direito público'

não scrlt deferida a manutenção ou a reintegração
liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes
judiciais.
§ 2• Quando forem mais de dois os réus, residentes no
imóvel, não serâ deferida também a reintegração liminar sem
a prévia audiência, quanto aos aspectos sociais da medida, do
Banco Nacional· da Habitação (BNH), no caso de imóvel
urbano, c do Instituto Nacional de Colonização c Reforma
Agrária (INCRA), se rural observado, ainda, o disposto pelo
artigo 944, no que tange. 1t intcrviniência obrigatória do
Ministério Público."
Art, 2• Esta let entrarlt em vigor na data de sua publicação.
Art, 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Just!Rcaçilo
Crescem, assustadorsmcnte, as reintegrações de posse contra
favclados, posseiros, colonos c meiciros, em todo o Pais, cujas sentenças liminares se executam, ntuita vez, até com morte dos ocupantes,
quando não com· despejo violento, ~cixun~o fam!lias inteiras ao
relcnlo c inteiramente desprotegidas.
Vejnm-sc os exemplos ocorridos nas cidades de Cascavel c Foz
do Jguaçu, Parnnd: naquela registrou-se o maior despejo da história
da reintegração de posse no Brasil (cerca de 35Q fam!lius dcspcjudas),
c, nesta como também cm outras cidades do Muto Grosst> e Bnhia,

I

I

II
-356reretem-se as rcintegrnções cm massa. E elas se procesnam sem a
:nufiência ou, sequer, a intimuçào dos réus, que, à revelia, são despojados de suus moradias.
Comete-se, por esse preceito legal, ~tos órgãos govcrnumentuis
de cnlnnizaçfio c habitação, u conhecimento prévio das desapropria·
..;iics c rcintegmções, a fim de que possam aferir da natureza social do
prohh:mu, decidindo, cm cada caso, sobre convcniéncia da compra
ou dcsapropriaçfw do imóvel para fins do urbanização ou Jotea·
mcnto. F..xigc-sc, ademais, a prévia citação dos réus, quando
Ui versos, pnra conccssr10 du liminar.
A intervenção, da promotoria púhlica nilo constituiria novidade
no c:1sn, pois n:..1s hipôtcsc:s de usucapiào, onde o interesse social nem
:wmprc é tf10 elevado, essa interferência é obrigatória como se vê no
art lJ-14 do Códigll de Processo Civil.
'
Chanwdos i1lidco BNH c o INCRA, conforme o caso, poderão
pl:111e.iar c executar medidas de assistimcia aos rêus, propiciando-lhes
condiçôcs de hahitw.;fw c mnparo, especificamente dentro dos principi,ls que norteiam n finalidade daqueles órgãos.
Sala das Scss.ics, cm 22 de abril de 1976,- Leite Cil..es.
I.F.GISIA('ÀO C/"Trl{),f
i. EI N'' 5.X69, DE li DE JANEIRO DE 1973

(Código de Processo·Ci•il)
''''' ''' ''' '''''" "''''''' ''' '''' '''''''''''''''''''I'''''

Art. 928- Es1ando a peliçào inicial devidamente instruída, o
jui1 deferir!•. sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
m:mLitencflo ou de reintegração: no cuso contrário, determinará que
ll :ILitnr justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparel.!t:r i'1 ~IUdiência que for dcsignadn.
Parágrafo único- Contra as pessoasjurídiéas de direi lo públi~o nfw será deferida a numutenç5o ou a reintegração linli'nur sem préviaoiUdiência dos respectivos representantes judiciais.

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

I ..1 Comissão de Con.f/iluiçào ~ Ju.uiça. I

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O.projeto lido será
puhli!.!adll c remetido fas comissões comrH:tentc.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) rr.:qucrimcntoqlll: scrú lido pelo Sr. IY-Secretário.

Sobre a mesa,

f:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• III, DE 1976
Tcndn ~idll convidado a participar dn comÚiva que
"""rnpanl101rú Su\1 Excelência n Senhor Pre;idenle da República na
\'i .. it:Jlllici:d qlle fari1 i1 Repí1blicn Frunces:.a, solicito me seja conct:di·
da autori1ac:in par:a desempenhar essa missão, nns termos dos arts.
Jf1, ~~·~.da Cnnstitui~;iin, c 44 do Regimento Interno.
Sala Jas Scs,.ics, crn ~2 de abril de 1976.- Donlel Krleger•

.

o SR. PRESnn:NTE (Mag:ilht•cs Pinto)- De acordo com o
:1rt. 4-l. ~ 4", lill Re!!imentn Interno. esse requerimento será remetido
o'1 C'11lllÍ'':'to de Rcl;~~õcs Exteriores, devendo ser suhmctidl'l à
dc:lihl•ra~·:'1o dn P!cnúrio. urús a Ordem do Dia, cm virtude do qut~ se
""'h;1 prl'\'isttl lltl ;trt . .lXS, 11. b, d:a Lei lntcrnn. (Pausu.)
S11hrl' ii me .. a. retJUerimentos que serão lidos pt:lo Sr. I9·Sccrc~
t;'t rtll.

REQUERIMENTO N• 112, DE 1976
lüqucln1 que n Prnjcltl llc Lci dn Senado n11 74, de I'J76, scju
;tll\.'\;tdu ao., Prn.ictm lll' l.ci i.ltt Senado nvs, ~7. 411, *~c !!3, de 1974:
7~.

177. ~4 1 J 1.' ~7~. de 197 ~: ~9. J'í c 4X, de 1976,

S;d;l da' Sc,..,111.:..,, cm~~ de ahril de l97tl.- Acdoly Filho, Prcsi·
d;t ( \1111 j,,;ttl Uc: Ct111'1 it uic:'w c J u'it i~·;~o

~knt~.·

REQUERIMENTO N• 113, DE 1976
Requeiro que o Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1976, seja
anexado aos Projctos de Lei do Senado n•s. 36, de J<i7J; 47, de 1974:
211 c 252, de 1975.
Sala das Sessões, cm 22 de abril de 1976.- Accloly Filho, Prcsi·
dente da Comissão de Constituição c Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os requerimentos
serão publicados c incluídos na Ordem do Dia, nos termos do dispos·
to·no arl. 279, II, c, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
~lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 114, DE 1976
Nos termos do artigo, 313 do Regimento Interno, requeiro
dispens;\ de interstício c prévia distribuição de avulsos pura o Projeto
de Decreto Legislutivo n• 3, de 1976, que aprova o texto do Acordo
Marítimo, firmado ·entre a República Federativa do Brasil c o Go·
vcrno da República Francesa, cm Paris, a 24 de outubro de 1975, a
fim de qui: figure na Ordem do Dia·da sessão seguinte.
Sala das Sessões, cm 22 de abril de 1976.- Ruy Santos.
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em conseqüência
da delibcração do Plenário, o projeto a que se refere o requerimento
figurarú na Ordem do Dia da próxima sessf10. (Pausa.)
O SR. I'RESmE:-oTE (Magalhães Pinto)- Hi1 oradores ins·
critos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana.
O SR. l.liiZ VIA:-.: A (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Prcsidcntc, Srs. Scnudores:
1

Desejo ser hustuntc breve, Apenas ulg.umus puluvras. muito clar:.~s, pois acredito que niuis grnves c difíceis sejam os fatos, mais elu~
deverão ser simples. Nos últimos dias, foi reiteradamente divulgudo
pelu imprensu que se cogitavu de elnhM:.Ir um documento politico
c:1pul de abrir novos caminhos. Não pretendo intcrli:rir na intimida·
de de UOl Partido qÚe riio é: o meu. Contudo, nrw me sinto inibido
de <tssinnlar 'Jue, soh o ponto Je vist<~ do futuro da democr:.acia no
Brasil, poucos acontecimentos, upós u distensão prm:oniz:.1d:.a. pelo
i:mineme Presidente Ernesto G.eisel, poderão ter maiM rcpcrcussi•o.
Digll•O, inuaginundo ser o documento cm :.1preco pusso import:.mtc
para u criaçtao de uma forçu politica, tambêm rcvo!Ücionária, fura
dos quadros da Aliança Renovadora Nacional.
Não srm rcct.:ntes, nem dcsconhr:cidus, us prcocupuções que ji1
manifestei quanto u possibilidade de nos depararmos diante de um
impasse, caso, denlro do aluai quadro da vida pública brasileiru,
ucorrc,sc a hipôtcsc de a ARENA não vencer tas eleições dc'l976 ou
IIJ7H. Paru mim, portanto, o f:.lltl que se anunciu ê como umu réstiu
:.1t.ul num céu escuro. De fato, nflo havendo, fora da ARENA, umu
força política ~o:upat. de !oler ll suporte, inclusive parlumentotr, d:.1
Revnlw.;fu.l, é óhviu que e~lu t~.:ri:.1 dt: optar entre :.1 entrega do ('loder
<~llS 4ur.: u cunt~o:st:.un. ou conservi1-lo cm termos incllmp:.ttiveis cn111
os princípios mais elementares du dcmucr:.1cia.
Cwnprecnde-sc us.sirn ;.1 impurt(andu que empresto Íl p~ls:otivcl
li.Jrm:açi'uJ c ilpoHecimentn de um núcleo poartidt1rio ir.h:ntil1~.::.1do tam·
h~m cum us, ohjeti.vos nacimwis du Revolução. Não l'lt:riot upcnul'l
unw scraraçf10 tlc :'lgu:.Js, tratcndo i'1 lu1. doa publiddude untu~onis
mus que muitos cntrc:vCem, ma' a L'riação cfetiva de uma novu h:1sl'
pnlith.:u paru os ideuis revoluciunúl'ins, BHsc que rcprcscntilria. llll
rcprescntar:'l, unua opçfan plausível, vúlidu, p.ara U4ucln l'rm;fan tio
eleitorado ~1uc nfui deseje l'~Ufra~ur :.t r\ RENA c os seus cundid;lto..,,
Ntan é possrvcl ncrt.diturmos numa cstahilidadc dcmocnilicu sem
ofcrec~:rmos alternativ.as ~JUC preservem a institlll.:itlnali!.:.u;rw dll'
uhjctivos llu Revuluç:'ao, lJUe IHI!'~Ct:U lt:l:Wibta, denlllcrúticu, federal i,.
tu, t: a'sim prctendc-st: implantar na vidn hrmileira. Que impnl'\il ils
in ...,tituiçôes norte-americanas vencerem 11s Uemlll.!riltas ou m rcpuhll·
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-357canos? Que importa às estruturas politicas da Inglaterra subcr se
ganharam os conscrv~dorc::s ou os trabalhistas? Por certo, num c nau·
tro caso, poderão mudar homens, alterarem-se certas normas de
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graves equívocos.
imperioso proporcionar ao eleitorado novas
possibilidades que lhe permitam c~tcrnar aspirações ou insatisfações
sem que isso deva, necessariamente, ser interpretado como um voto
contra a Revolução. Cada qual deve ter assegurado o direito de votar
como melhor lhe parecer, mas ninguém devera ser levado a dar um
voto cujo sentido verdadeiro, profundo, possa estar ao sabor de
interpretações diversas. Ou deverá ser tido como um voto contra a
Revolução, contra tudo aquilo que ela tem indelevelmente
representado no sentido do progresso, do desenvolvimento, da
segurança, da prosperidade de todos os brasileiros, o voto porventu·
ra decorrente da alta do custo de vida, ou do mal-estar pelo
dclicientc atendimento num ambulatório? ~ essa confusão que não
deveremos permitir. Mas que ~xistirâ incvitavt:lmente, se não criarmos condições que levem o eleitor a poder distinguir entre o que é
efêmero, passageiro, c o que é definitivo, como o sào as conquistas
revolucionáriás. Conquistas definitivamente incorporadas à vida
brasileira, do mesmo modo que forem definitivas as conquistas trazidas pela República, cm 1889, ou pelas Revoluções de 1930 e 1945.
Lembro-me do temor com que o Presidente Castcllo Branco
encarava a hipótese de os acontecimentos se desenvolverem de tal
modo que a Revolução viesse a ter contra ela, de um lado, uma direita rcacionúría, do outro, um eleitorado insatisfeito por fatores
inevitáveis e insuperáveis. Será que desaparccc:rum os radicais da
direita, que apenas espreitam a oportunidade para inundar o Pais
com os seus refrões antidemocráticos? Será que desapareceram aquc·
Ias causas episódicas capazes de conduzirem emocionalmente o cor..
po eleitoral?
Hoje, do modo por que se configura a imagem política do Bra·
sil, ninguém tem dúvida de que o voto dado à ARENA é dado it Revolução. Mas, nem por isso se poderá afirmar-que o voto negado à
ARENA seja contra a Revolução, isto é, que o voto negado à
ARENA se destine a sufragar o sebastianismo. Reconheço, porém,
que se não encontrarmos algum meio de deixar bem claro, nítido, o
sentido de cada .voto, correremos o risco de ver computados como
anti-revolucionários votos que apenas traduzem ocasionais insatisfações, que cm nada afetam ou comprometem a continuidade da
Revolução para que ela, tranqUila c fortalecida, propicie ao Brasil

conduta no campo du economia, mas no cerne, no âmago da
democracia, nada será modificado.
Entrcanto, no estágio aluai da vidu brasilch·a, mantidas paru o
eleitorado apenas as opções vigentes, arriscamo-nos a uma série de
equívocos da maior gravidade, dada a confusão que poderá advir em
relação ao sentido real,_ profundo, do voto popular. Não faz muito
que o ilustre jornalista Sr. Carlos Castelo Branco assim se referiu ao
problema eleitoral: "As eleições siio por natureza, a menos que sejam
desvirtuadas nas suas fontes ou nos seus resultados, o conduto da
vontade popular e indicam aos governantes se é hora de parar ou de
mover-se, de avançar ou de .recuar." Nada mais cxato. Contudo, se
mais nos aprofundarmos no julgamento c na avaliação do voto c do
seu sentido real, apontando os cammhos desejados pela vontade
nacional, veremos que ao eleitor não basta votar, é necessário que ele
decida, mas que o faça de modo nitido, incquivoco, livre de qualquer
possibilidade de interpretações divergentes. E i: justamente essa
possibilidade que antevejo se chegarmos ati: as eleições oferecendo
aos votantes apenas as opções atuais,
Acredito numa vitória da ARENA. Mas, sempre que caminha·
mos para uma eleição devemos estar pri:parados para a perder, e, per·
dcndo·a, admitir as conseqUências que daí advirão para o País. Pela
complexidade da vida nos dias que correm, pela difusão dos meios de
comunicação, pela incessante criação de novas solicitações por parte
dr. todas as camadas sociais, das mais modestas até as mais abasta·
das, ninguém, no meu entender, estará seguro sobre um resultado
eleitoral. Todos os imprevistos podem ocorrer, inclusive as maiores
inju~tiças e incompreensões. Dizia Lcon Blum que o sufrágio uni ver·
saltem até o direito de ser ingrato.
O importante, porém, não são os homens, e sim as idéias. Estas
é que s5o fundam..:ntais, e por isso mesmo ·cumpre evitar que, por
uma questão de pormenores, causas passageiras ou circunstanciais, o
eleitorado possa emitir um voto que não traduza exatamentc a sua
maneira de sentir c de pensar. Não tenho a menor dúvida de que a
Nação, pela sua grande maioria, pela sua imensa maioria, não tolera·
ria a volta ao passado, Tenho plona convicação de que os brasileiros um governo democrático, compatível com a segurança e p
estão conscientes do vigoroso esforço, do trabalho realizado pelos desenvolvimento. Mas, para que tal aconteça, é imprescindível que
governos revolucionários ao longo dos últimos doze anos .. Estou cer· seja dito de maneira explícita, sem meias palavras, sem retic~ncias, c:
to de que, se houvessem de se manifestar entre as desordens anterio· sem entrelinhas. Do contrário, se não fizermos ç!a eleição aquele
rcs a I964 e a segurança hoje oferecida a quantos querem trabalhar, conduto nítido, através do qual se deve,. também, manifestar uma
os brasileiros não vacilariam. Nenhum trabalhador desconhece a 'nltida vontàdc do eleitor, arriscamo-nos a fazer das próximas cleí·
preocupação ·da Presidente Gciscl cm proporcionar condições de vi· ções, ~xclusivamcntc municipais, um novo fator de confusão.
da menos árduas aos modestos assalariados. Creio mesmo que traço
Desejo contribuir para que, através de eleições livres, respeita·
marcante da atual Administração scrú o empenho no sentido de das, idênticas ~s de 1974, prossigamos no caminho da distensão, cm
proporcionar distribuição mais equânime entre quantos contribuem boa hora, aberto pelo Presidente Geisel, para que a Revolução, fiel a
pura o desenvolvimento nacional.
si mesma, não tarde em poder desabrochar naquela definitiva or·
A verdade, porém, Sr. Presidente- e desejo prestar aqui calara· ';anizuçào jurídica, dc:mocrática, na qual todos os brasileiros st: sin ..
sa homenagem ao incansável trabalho do Deputado Francelina tum unidos e em segurança. Não acredito, porém, que elas caiam do
Pereira como presidente da ARENA- a verdade, tal como a vejo, é céu como dádiva divina. Creio, sim, que decorram da dcterminaçr"'·
que, apesar de tudo isso, apesar de todos esses fatores que depõem da decisão do Presidente Geisel, consciente da imperiosidade de se
cm favor do trabalho,' da seriedade, das portentosas realizações da abrir uma nova fase na vida institucional do Brasil. Será, porém, mis·
Revolução em todos os sctorcs da vida brasileira, e que se estendem' ter que cada qual, na medida de suas possibilidades, contribua com a
por todas as regiões do País, a verdade é que ninguém podcrú, de sua pedra para levantarmos os altares da democracia. Por vezes
antemão, conhecer o resultado de uma eleição. De fato, são de tal sopitando ressentimentos, esquecendo mágoas, v,enccndo preconcei·
maneira complexas as razões que acabam·por decidir um eleitor que tos, contanto que se atinja o objetivo maior que i: a implantuçiío de
jamais me aventuraria a admitir u impossibilidade de erro numa pre· um regime democrático, como repetidamente o tem enunciado o
visilo, por mais justificada que seja esta. Quantas vezes não constata• Presidente Gcisel, n quem nos cumpre auxiliar na consecuçilo dessa
mos enganos cometidos por órgilos de pesquisa altamente espe· meta. Nilo tenho, porém, qualquer dúvida de, que essa ajuda nllo
ciulízados? que em cada eleitor existe uma dose maior ou menor de será dada pelos que se recusam u reconhecer tais propósitos da uçuo
imprevisto. Por vezes, uma nanada, que temos como irrelevante, presidencial. Apoiando-o, es\imulando-o, reiterar.do·lhe a conliunça
torna .. sc u nota dominante na sua decisão.
da Nnçilo é que estaremos aplainando c preparando os difíceis cami·
Nestas condiçõc.,, premido pela vigrntc legislação purtidária nhos da democracia.
Nem sei por que ni\o se possam dar as mãos quantos almejam
entre duas opções únicus, c cnso se configure, u meu ver crroncumcn·
te, que o Pais está dividido entre Rovolução c unti·Rcvoluci\o, nilo que u dc:mocrucia, n democruciu nilo apcnus como um fato politico
mas como ulgo u envolver 11 vidu do lll1mcm cm lm.los os seus
há por que ni\o considerar que o eleitorado scrú induzido aos mnis
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-358aspectos, não demore em ser o natural desdobramento do Revolu·
çüo, Refiro-me, Sr. Presidente, a quantos efetívamente acalentem es·
se ideal, c que não podemos nem devemos confundir com aqueles
que, por motivos vários, wns ideológicos, outros polftícos ou eleito·
raís, preferem fomentar embaraços, animar discórdias, negar realiza·
ções, contestar todas as v.rdades, por mais meridianas que sejam,
por imaginarem que a eles não interessa a normalidade, Certamente,
não são muitos, mas é: vital não se permitir que subsista qualquer
equivoco a respoito, pois o primeiro c grande interessado nosso
separação do joio do trigo é o eleitor, que somente assim poderá vo·
lar com sogurança, fazendo do voto a manifestação inequívoca da
sua vontade. Cada dia, o homem dovo ser mais o senhor do seu
destino mediante u expressão do voto, que, por isso mesmo, deve ser
límpido, livro, catogurico.
Ninguém ignora as dificuldades que, indepondento da vontade
ou da orientação do Governo, se interpuseram no caminho do nosso
dosenvolvimento. I;; uma contingência que, de modo maior ou mo·
nor, atingiu todas as nações, acabando por se refletir nas eleições,
nos países de vida democrática. Não creio que possamos ser exceção
à rogra. Aliás, não acredito que a Oposição queira tornar a anti·
Revolução benoflciária das angústias dos brasilciros. Ou estarei em
erro'! Haverá, porvontura, quem protonda fazer de passageiras
dificuldades o fundamento de votos antí·revolucíonários?
A verdade, porém, é que se não nos prepararmos para quo os votos tenham o real sentido com que o outroguem os eleitores,
correremos o risco de nos emaranhar num dédalo de conrusões que
não servirão it ARENA, não ajudarão o MDB, e serão perniciosas
ao Brasil.
O Sr. Lúzaro Barhoza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LLIIZ VIANA (ARENA- BA)- Com muito prazer.

cedo quanto possível, se reencontrar num abraço fraterno dos seus
filhos, num clima cm que não haja desconfiança dos militares sobre
os civis, dos civis sobre os militares, dos burocratas contra os
políticos, dos políticos contra os burocratas, enlim, nobre Senador,
num clima de rospeito c de tranqUilidade c de ordem, em que todos
tenham condições de trabalhar e progredir, erguendo sobre os alicer·
ces da Plttria uma Pátria aindn maior c mais digna das gerações futuras. Muito obrigado, Excelência,
. O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Agradeço a V. Ex•, e
posso assegurar-lhe que não é outro o propósito, não apenas meu,
mas de todos os meus companheiros de Partido.
Prossigo, Sr. Presidente,
A Revolução talvez deva ser julgada pelos brasileiros. Mas, de·
verá si:·lo pelo que representou e representa nu profunda transformação da vida nacional, restabelecendo a ordem no País, implantando o pianejamento governamental, assegurando a assistência
social, propiciando melhores oportunidades de vida a todos os brasileiros, abrindo ao povo as Universidades, O que nilo seria justo/: que
todo um acervo de serviços inestimáveis, de conquistas fundamen·
tais, pudossem sor, por um simples equivoco, julgados por insatisfações ocasionais, contingências de medidas impt·cscindíveis ao
desenvolvimento do Brasil. Não seria justo, nem frutuoso para a nor·
matização da vida institucional.
O Brasil está a esperar dos responsltveis pela Oposição uma
palavra, uma decisão clara, inequívoca, que permita aos brasileiros
saber que sentido so pretende dar às eleições de 1976, para mim
meras e simples eleições municipais, de âmbito local e partidltrío, c
que nada tém que ver com o apoio vigoroso que a Nação dá ao Movi·
mente Revolucionltrio de 1964. Uma coisa são os pormenores, os de·
talhes, que podem dividir os brasileiros. Outra é a Revolução, os seus
inc:stimãveis serviçOs ao Brasil, e que i"'\o estará ao sabor de
equívocos sem maior signilicaçiio, Confundir simples eleições muni·
cipais, de âmbito local, com a grande e salvadora Revoluçucide 1964,
seria uma escamoteação, que, estou certo, a própria Oposição repele
o estlt no dever de dizer ao Brasil haver nascido com a Revolução,
com ela se integrando nos seus grandes objetivos democráticos,
sociais e internacionais. Há momentos em que é necoss!trio esquc·
cermos os pormenores para melhor vermos as grandes linhas da na·
cionalídado, Esquecer as árvores para molhar ver a noresta. E eu
creio que os brasileiros, desejosos do paz, de segurança, de progresso
social e político, t'lôtão a viver uma dossas oportunidades com que a
História parece querer experimentar u medida de nossas decisões,
sem prejoízo do papel que deve caber normalmente a cada Partido na
vida politica do País. (Muito Bem! Palmas. O orador é cum·
primentado,)

O Sr. Lúzaro Barboza (MDB - GO)- Nobre Senador Luiz
Viana, é sempre um prazer ouvir V. Ex• Com a sua cultura, com o
seu tirocínio, V, Ex• procura dar a sua visão dos fatos que ocorrem
no Brasil. V, Ex• diz bem. ~.realmente, difícil analisarmos as causas
por que o eleitor so manifesta de um ou outro modo no momento em
que deposita o seu voto na urna, voto que deve ser fruto de uma consciência límpida, Mas é sabido..:. V, Ex• enfoco~ muito bem o problema - que o eloitor, vota naturalmente a favor do Governo,
quando se sente satisfeito com o Governo quando não se sonte
vítima áo custo de vida, quando não se sente ~itima de injustiças
sociais, quando sonte que, trabalhador e honrado, consogue alimentar o educar os seus Olhos. Por outro lado, nobre Senador, a grande
preocupação de V, Ex•, democrata como todos nós, é, sem dúvida, a
de garantir, para muito breve, o regime democrlttico pleno, onde o ciO Sll. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
dadão seja respeitado na inteireza de seus direitos e, naturalmente,
ao nobre Senador Otair Bccker,
num regime, armado das garanti<tS que todas as domocracias devom
possuir, tendo assim, a segurança maior de que o Pais, por esta ou
O SR. OT AIR DECKER (ARENA- SC. Pronuncia u seguinte
aquela razão, não descaminharlt pura rumos não desejados, des· discurso,)- Sr. Pmídente, Srs. Senadores:
conhecidos, E aqui, nobre Senador, permito-me fazer uma in"O programa de Governo que entrou .cm vigor c~tc ano, depois
dagação- hoje nós lutamos contra dois perigos e V, Ex• mesmo no de conquistas pondcrávois no setor econômico, orientou-se,
corpo do seu discurso lançou uma indagação - Existem ou não os sobretudo, para o desenvolvimento social. São os problemas pre·
radicais da extrema direita? E a reciproca também é verdadeira: ponderuntes da educação e da saúde, os problemas do povo em si, do
Existem ou não os radicais da extrema esquerda'? Mas, nobre homem em si, que nos prendem a atenção e ·orientam nossos
Seriado r Luiz Viana, quantos serão os radicais du extroma osquerda esforços" - disse o ominente Prosidente Ernesto Geisel etn discurso
no Brasil'! Nu111a população de 110 milhões de habitantes, serão 100 que proferiu no meu Estado, no dia 1• de maio do ano passado.
mil'! Serão ~00 mil'! E quantos serão, nobre Senador, os radicais de .Adianto, nftrmava Sua Excelência ••a necessidade de cada vez melho·
extrema direita? Serão 50 mil, I00 mil, meio milhào ou I milhão? Per- rurmos mais a segurança da trubnlho," acrescentando: "De outro
gunto, então, u V. Ex•: Por que os outros 109 milhões de brasileiros, lado, desejo ressaltar a necessidade de progressivamente uper·
de formacào ·plenamente democrútica, devem continuar à mercê dos feiçourmos a nossa mi\o-de-ohru, qualífic6·1u melhor, seju no sentido
radicalismos, ora de um lado, ora de outro? Daí por que entendo, de proporcionar ao trubulhudot· melhores rosultndos no seu tra·
nobn: s~nador Luiz Yinnu, que é cfetivumente neccsstlrio que os bulho, seja pnra que o País pussu crescor com uma melhor
hnmcns \úcidl)s, as lidcrunças lúcidus, os homens de bou vontude, os produtividade."
dcmocrutas convictos, c ni'io uqu.::\es que o silo npcnus por oportuniDiscursando nu mesma ocusii\o, o Ministro dt1 Trubulho
dade, se décm m; mUt1S, n:t luta mllior, pura que este País possn, tão uccntuou que '"A Polftica social do Governo c:st6 cluramcntc
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dclinida nos sucessivos pronunciamentos do Presidente Érncsto
Gci>el e no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento. A esta altura, jú
se pode proclamar a coerência linear entre a concepção c a execução
da política salarial", sccundundo afirmativas rcitus pelo Chore do
Governo.
No dia 2 I de maio, ocupava eu esta tribuna pura aplaudir os
pronunciamentos reitos em Joinvilc pelo Presidente da República e o
Ministro do Trabalho, reafirmando pontos de vista que aqui tenho
expressado, sobretudo no tocante ao desenvolvimento de recursos
humanos. A qualificação de mão·dc·obra é imprescindível ao maior
bcm·cstur do povo brasileiro, como o é ao real c retivo crescimento
do Pt~is. E muito especialmente pura a solução do complexo proble·
ma da mais justa distribuição de riquezas, inrelizmcnte tema que se
presta a rüceis explorações demagógicas, na ruzllo di reta de sua com·
plexidadc c dificuldade de solução.
"Os salários devem ser os mais justos possíveis sem que, para
isto. seja necessária a atualização dos valores dos produtos e só assim
constaltlrcmos um rcul aumento do poder aquisitivo" -dizia ~u no
discurso que proreri desta tribuna e a que já aludi acima. Enratizei a
necessidade de o Governo, consoante afirmativas tão incisivas do
eminente Presidente Ernesto Gcisel, udotur medidas que alcancem
no que diz respeito à rormaçüo de mão-de-obra qualificada, Moslrei
a importánciu da medida a fim de que possamos desenvolver uma
tecnologia nacional, absorvendo conhecimentos de outros povos,
pois a tecnologia é uma reserva de experiência acumulada cm seres
humanos empenhados em determinado trabalho, com o que ela se
altera e se modifica no próprio processo de trabalho. Ciência,
uprcndc·sc cm livros: Know-how, uprende-sefazendo,
Foi com sutisrução que, naquela ocasião, mostrei a perfeita
coincidônciu de meus pontos de vista pessoais - rruto de minha
cxperiêriciu c do ensinamento de mestres, alguns dos quais mencionei
cm abono de minhas assertivas e os do atual Governo, conforme
enfáticas palavras do Presidente da República, firmemente
secundadas pelo Ministro Arnaldo Prieto.
Proclamei exemplos de organizações do meu Estudo que
obtiveram índice.1 de produtividade que superam em mais de ISO% os
índices de indústrias similares da Europa. Exemplos que, por si só,
exibem a importüncia fundamental do desenvolvimento de recursos
humanos, quer sob o aspecto económico, tecnológico con\o, de
modo muito especilli, no de maior justiça social, maior bem-estar do
trabalhador atravós da melhor, mais segura c cfetiva distribuição de
renda que reside no pagamento de melhores salürios, em decorrência
da melhoria de producividadc.
Sr, Presidente, este, um assunto que desde muilo me preocupa,
por considerá-lo da mais ampla significação, conrorme já acentuei,
Precisamente por este motivo, dirigi-me ao Ministro Arnaldo Prieto,
em carta datada de 9 de dezembro passado, permitindo-me alguns co·
mentilrios em torno de pronunciamento rcito por Sun Excelência na
Guatemala a propósito da questão. ti que estou convicto da nccessi·
dade de se dar soluçiio adequadu ao problema, mais dificil mas real·
mente cncaz. O ussunto é de extmordinário interesse para o meu
Estudo, onde é grande uprescnçu de pequenas c médias empresas, de
cujo rortulecimcnto depende o fomtlccimcnto de nossa economia e
d11s gmndc• empresas, conrormc tão judiciosa e reiteradamente ulir·
mudo pelo eminente Presidente Geisel.
C:., assim. com grande esperança que tomamos conhecimento do
Dccrelo n• 77.362, de I• de abril deste uno, assinado pelo Presidente
d11 República, dispondo sobre u inslituiçilo c organização do Sistemu
Nucionul de Formação de Mãc-dc·Obm, instituldo no Ministério do
Trnbaiho, com u incumbénci11 expressa de coordenar e supervisionar
as utividudcs de rormuçiio profissional no Pu is. Criado est(t, assim,
um Sistema que coordcnuríta uçito dos diversos órgãos e entidades
que, cm nosso Pais, cuidam do problema: SENA!, SENI\C, PIPMO,
DNMO, ME(, etc.
A criação dc"e orgunismo coordenador se impunhu h(t muito,
conrormc disse cu cm meu discurso de vinte de maio do uno passado,

Novas perspectivas roram, portanto, abertas à boa solução de
questão tão crucial para nosso desenvolvimento integrado, E mais
importante se torna o decreto tendo cm vista a lei n• 6,297, de 15 de
dezembro de 1975, que instituiu medidas de estimulo à promoçao
profissional dos trabalhadores, inclusive a de incentivos fiscais a se·
rem CO.!'Ccdidos àS empreSaS que dêem crctiva COntribuição para O
desenvolvimento de nossos recursos humanos.
Sr. Presidente, o decreto do eminente Presidente Gcisel e a lei
aprovada pelo legislativo e sancionada pelo Cheíc do Executivo
abrem novas c esplêndidas perspectivas à real, efetiva c adequada
solução de problema que tanto tem preocupado nossos Governos,
após o Movimen\o de 64,
Os resultados, no entanto, dependerão, substancialmente, da
regulamentação do diploma legal por nós mencionado, bem como da
constituição do Conselho Federal de Mão-de-Obra, que o decreto
presideneiaftornou atribuição do Ministro do Trabalho.
Sem dúvida, o Conselho serft efetivado o mais breve posslvel, o
mesmo devendo ocorrer com a indispensável regulamentação da lei
n• 6.297, Alifls, devo esclarecer que o Senhor Presidente da Repú·
biica assinou, anteontem, a regulamentação desta lei n• 6.297.
Creio, assim, oportuno insistir junto ao eminente Ministro Arnaldo
Prieto sobre a necessidade de resistirmos à solução mais rácil, em ra·
vor de outra que responderia cfetivnmente ao interesse nacional c a.
reiteradas assertivas do Chere do Governo.
Sobre as empresas que tenham cem ou mais empregados recaem
obrigações diversas, que implicam em considerável ónus económico.
Estilo elas obrigadas, por lei, a medidas diversas relacionadas com a
Medicina Preventiva, Higiene e Segurança do Trabalho. Nada r.xpli·
ca ou sequer justifica que os incentivos para aperfeiçoamento da
mão-de-obra sejam concedidos apenas às empresas com mais de 300
ou 400 empregados, conforme se anunciou. Redundaria isso numa
indiscutível discriminação: no momento de encargos, toma·se por ba·
se •1 orgllnizução com cem ou mais empregados: quando se concede
estimulo, esse limite é estendido, injustificudumente, pura 300 ou 400
emprcgudos!
De outro lado, é evidente que quanto mais ampla for a faixa de
organizações que possam, através dos estímulos criados por lei, dedi·
=ar-se à melhoria de recursos humanos, maiores c mais rápidos serão
os resultados alcançados. Se o aperrciçoamento da mão-de-obra tem
a importância que todos lhe atribuímos, à rrente o eminente Presidente Ernesto Geisel, não há como adotar medida que implicaria, lpso
facto, nu limitação dos resultados a serem alcançados através da politica de í~centivos, Ao contrário, impõe-se o máximo de esrorço, aso.
ma de csrorços para que o problema tenha solução veloz e conti·
nuuda, beneficiando o maior número passivei de trabalhadores.
Trabalhadores das grandes empresas, mas sobretudo aqueles de
médias e pcqur.:nas empn:sus, notoriamente m:.\\5 carentes!
e: preciso, também, que não nos esqueçamos da excepcional
importância de rortulecer e aprimorar pequenas e médias empresas,
preocupação das mais dominantes de utuul Chefe de Governo!
Limit!lr os beneficias dos incentivos a empresas quanto mais
poderosas é, indiscutivelmente, buscar a solução mais rácil. E, infe·
lizmente, solução que nllo condiz com o interesse nacional e muito
menos com os propósitos do Presidente da República, tão clara e
reiteradamente afirmados, como o roi no discurso de Joinvile!
Sr. Presidente, nilo há como ocultt~r a verdade: quanto maior o
numero de empresas- e, portllnlo, de empregados- que se bcnc·
riciarcm dos incentivos, maiores scrUo os resultado~ u serem

alcançados a curto prazo. E melhores estes se tornarão se se as·
segurar ao trubalhador oportunidade de aperreiçoar-se no próprio
local de trabalho ou na região em que exerce sua ntividude,
C:. claro que o problema estará complicado e que a soluçi\o a ser
dadu pelo Ministro do Trabnlho serú bem mnis dil'icil. Mas serâ ela
tol\l, verdudeiru, adequada às nccessidudes nucionais. A comodidade
de soluçuo uqui implicurlt em perda tão consid•rúvel quunto lastimá·
vel!
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Mini.<tr•' Arnaldo Pricto. Sabcril S. Ex• enfrentar o desafio da soluçru.l m<tis dilkil - mo.1s aquch1 que corresponderá mais ao interesse
hrasilciro. Corrcspondcr:l. assim agindo, à firme disposição do
emin..:ntc Presidente Gciscl de enfrentar desafios c: recorrer à imagina·
c~o criudor:J, paru a hoa c segura solução de nossos problemas.
O idc~d ~ que todn trahalhadM ross:1 apcrfcir,;oar-sc, a fim de
ohtcr melhores resultados d•: trabalho e contribuir parn a melhoria
de nossa produtividade. Todos fazem jus a essa oportunidade.
Somos urn Paí.-i ;linda por demais carente, em que os trabalhadores
n5o se rodem dar ao luxo de se: locomoverem pura locais distantes
pam um uprcndilado tiio hcnéfico :1 eles c ao P:lis.
Limitar os hcncfídos dos incentivos às grand~s empresas serú
por demais filei I. Mas implicará cm grave: er.-o, que impossibilitará o
Governo de ukanç:1r os result~tdos dcsejudos. E se cometerá, ainda,
grave injustiça contra a m~lioria dos trabalhadores, precisamente
:h.JUcles que mais necessitam e com os quais mais se preocupa o Pre·
si dente Gc.:iscl!
Dei:w. aqui, meu apelo :tO eminente Ministro Arnaldo Pricto,
no ~l!ntido de LJUc enfrente as diliculdades c di: ao problema u
solu~·;lll muis conivente com os interesses nacionais c do Governo
que integra. de tal form;t que a p~.11itica de incentivo para a melhoria
da mi'"uH.Ie-nhra alr:ancc. n(l mais curto espaço de tempo. os resultados mclhorr.:~ c mais amph1s, hcneticiando-sr. u maior número de tra·
halh:HIMes, qur.:r de pcquemas. quer das grandes empresas! (Muito
hcm~ P~tlmas.)

O SR. PRESIDENTE
:hl

l~la~all1àcs

Pint<l)- Concedo a palavnt

nnhrc Sr.:nadnr Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. b.• n~n e:aú prcsentc.
ConccUo :1 palavra ao nobre Sr.:n:ador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o segutntc
dis\.·urso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
;\cssr..·..; úl!imus .:anos temos assistido a um fc:nLlmenll que sempre
ftli comum nu P;.tis, mas nunca crn tamanhas proporções. Qucru
refr.:rir-mc :10 proh,lcma d;.t t<:rra, :w problema do homem no cumpo,
dn hnrncm n.1 cid:tdr.:. isttl é, ao pmblr:m;t d:.~ habit;.u;rlO dos que: não
têrn i.:asa nem tcrr:t. dos 4uc são ...:hamudos posseiros. ocupantc:s.
h•"na-fria r..' outros ~ubstantivos dessa naturez:.~. O homem tem direito
~~ ncup:tr a terr:t :tind;.~ 4uc não seja dono dela. Qu:mdo ele cst:.í mt
terra hú ma i... dc ann, me\TnLl que o proprictúrio invoque o direito de
n:ltlmada. n;io podc l~w!-ln dt: rn•uH:ir<l ~hrupt<J, ir.itio lhis, ~cm um;t
f'~évi;t justific;u;i'"HI
Frn dcr..·nrrên~.·i;t di!<.so, temos a'\:o.lstidn a um fato que ultrapa~sa
lnJ;ts as rrnpon;lie .. do admissivel. Quando a Revolução :-.c fez. j:"t
t:.\i .. ar~Jnl lt~~urncnt•h de insatisfJ.çUo no~ ...:amr~l~ c nas ddudcs. Nos
c;tmr•"· pt1r4ue tl hLHllem prncurava de tllda forma tc:r :1 terra cm
I..JUt.' tr:rh;tlhan. nu pcln mcn.ls. ter ur.na tmnqüilidudc no ctircitn de
n\.·upar c..;..;;r lcrr:t. ,.\ rnco;ma coisu. nas ~o:tdadcs.
~·n ['C:fllllÍ<l \"l!Stihu\ar da f<.eVOIUÇiill, houve Ullli.i prC•JCUpi!ÇàU
cm 4ue r.:~.,c~ f.1t11., ., il!.,~cm a ser dchcl;u:ln.,, ;,unain;1dos f..lU rf..·solvidos.
Lntrt:tanlll, :.hl invi:-. dr.: rcsol'~cr o ~:1~o. agravllU·u,
Dr.: fnrma yuc p~1J..:mwi ver situaçõc' como •!stas: "PosscirtlS do
..\t:r~ v;JI) a hi"p11 dcnund;.tr \•iolên~iJ~"- O Estado de S. Paulo, de
.1-4-itl; "P•1Ikta altr.:ra Lh:srcjo''- O EMudo de S. P2ulo, de 7-J-7o;
,,.,•,unhl., Ja Bahia: "l'rn:t gi~antt:~~a im·asào": "Pos'~~ da tcm.t
Jividc doi., rnunkirio., da Oahi:1"- O Est9do dt: S. Paulo, de 31-X75, "Gon:rn~~ h;,iallll estuda c:tsns de irWa\JIJ de terl':.t~"- O EshtJu
d{! S. Pauln, de IJ-7- 75: "() crnpiri~!lll\ no caminlw de llln rHlVO
~·rr;rntc" ····O E"iht.dtl dt' S. I,Judo, d.: fl-11-75; "Cnm vitlli:m:i:t. P~1
dl'"I,L'i.l (;r\L'\.,J•b": "C:"\JBB dt.:nuru.:ia lhlVi.l:o. vinli:udas contr:r
pu.,~crr.l:-.·· --O Estudo de S. Paulo eh: ·/-4-/6. l·.~tado do Maranhiur
"lhrman~lflll, a luta pcla tr.:rra": "U ... ..:ohHHlS ~:11.Ü1 Uttt m:m
.,~lnllihl~. O l•.lit11do llt· S. P~ulu. dC" 2K·K·7~: "hiiCIJlit:Jros do Part1
l"l';ll!lr;lll :1., ,k . . arrnrn•tl,'tlr.:..,": "hh-.c d.1 tt:rra vai ter CPI do l'arú":
•·t)'''"clrm twdcrn t"11,::rr sr:m terra.., •:m Maraha. Miltmrc~ rJe pu:;~~.1rm
(IJ r:liL'l"llfH'l!l;t•l dt• r\larahit, rnnqllllid.r pthl., lllllllll'lPh" de 'lu

curui, ltupirungu. Ja~:und:"t. Marabá e Si'"1o João do Araguaia, cstl10
ameaçados de perder su:1s pcqucnus propric:dude.s p:m1 gmndcs pro·
priedadcs. A extensa úrc:u em litígio est:i localizada entre a Rodovia

PA-70, trecho da Belém-Brasília c PA-02, que liga Parugominas a
Tomé-Açu, c o rio Toc:mtins entre u cidade de Marabú c Tucuruí".

"Com dificuldade a policia garante despejo de 120 famllias no rio da
Paz": "o IBDF umcaça dcspej:tr 600 famílias no Paranit": "Posseiros
são despejados cm Cascavel": "Despejo no Paranit deixa 110
f•milias desabrigadas": Posseiros deixam fazenda no Paronit": "Dificuldades no maior dcsp,jo da históriu"; "Despejo prosscguo cm
calma".
Sr. Presidente, cm todos m; Estados, cm todos os municípios
csti'lo acontecendo situuções como esta, mas não sfio duas, trCs
fumili:t~. são cem, duzentas famílias, mil e duzentns famílias, jo~:.tdas
nas cstrudas, violentamente, sem protcçfio :t.lguma.

O INCRA. como se vi: aqui numa reportagem cm O Estado de
S. Paulo, al~m de manter-se indiferente 01 casos como estes, ainda
chega e pôc fllgo:

··o 1\Cit·\ C'lll'~U,l•l'ill• Fu~u
i'\ o Jia J Jc l"c\'t:rr.:irll de 1974. um grupn de funl.'innúrio~
dtJ lr\CR,.\ ~.:hcgnu l.!cdo llll lncotl onde cst:tv:un crguid:ts :ti·
g.uma~ cas:1:-. de: nwdr.:ira, cnbcrta.., com fnl h:t Bra . . ilit, ... ituad:rs
na :'trc~1 •HHic c~tav:t '>t:nUt> coJhtruilla :r Rurl1rl1lis "Prcsi·
dente MCdki". no entroncamento d:t~ rodovia!'~ Tr~tn:-.amazô·
n;~.::t e Santarêm-Clliah{L Os 11llmr.:ns do1s c:1s:ts ;u.:o.thav;tm de
:-.;lir r~lr:t ll trahallhl. bti.l\'~1111 ilpcn;.ts i.l~ mulllcrc~ c í:ri:IIIÇi.l'o.
i· are~~lr dns ;q1Clll.'i,llS fun~.:iun(trhh du ISCR·\ \..'llnlC!,::tfó.llll
a r~.:tir<~r 11., múvc1~ da:-. l.!:tsa:-.. dr.:stnti~l:t:o. r.:, cm :-.c~ltidói,
4llcim:t-la:-. 1.!11111 !!<ISnlina. A dr.:strui~·~o durllu doi~ dia:-.. 1\o
di;.a 12 d!! fcven.:irll, '-JU:tndo n Pre:-.idcntc Emi!iu Mêllki ~hc
goLI para in<HJ~urar i.l KunJrnlis -- um:1 pelJUcn:t ciJudc .. urgiJa cm p!r.:na 111:11~1- :.t:o. C<J'Ia~ ··nwl cun~truida~ r.: 4ur.: n~u
llht.:dcciam ;.hl pl;mo de rw,·;r dJadr.:" crarn ..;ü cint;t .... I . . ~.:u ...
prnprictúrin~ :-.cm tr.:r •mdc nhHar.
·
A deva~t:tc:t•'· l)rJcnuú;t pch1 ent;'u, ClHlfJL·nador fh·~iun;rl dll IS(' I{:\ para o P<tr<'t c ·\m:tp:'t, Alhino hlll:o.C\.\t d;r
Silv;r Nr.:to, ;ttin!!iu qu;tse ISO f:1mili:,~ que linh;Jm '-'lllh!rllidtl
nHJJr..·o;ta., ~:a~..,~ UI.' nwdcir;a ll<l :~rc~' de Kurúpoli .... t r:1n1
~.:okllhl,, ~o:omcrciantc., c u~ prúprin:-. trab:tlhadtHt:'> d11
I NCRt\. Pou~~~ ;tnlr..•:-. da in:ru)!ur:r\.':to pelo Prc~u.h.:n!l! d.r
Rl.'plihlir..•;t, ,\]hllltl l:tlll'>t.'~o';l d;1 Sil\'a .\io.!tt) r..·~tr..•w IHI I<K';rl r..', lf·
Jr.:rttlll t.IUt.: a., f:rmil1;1., ahand•Hlll'o'>t.:lll •liil'> L'il'o'il" portJliC L'LI~
tl.'n:ni11..JliC ~cr llc~truida,, 'o11h a a!c~;r,,;;'to de que: n:"tn r..•..,\,t\ill\1
dt: ;ro,.'llfdll r..'lllllll" pll!!lll" \!Jahtlr:tlhl'o j'lr..'ltl lll'>li\liiO
r\ ( 1\llli ..... :"ul dr.: Stndi~,•;"tllo.'l:r f<lfll1.rda :1 rcdrdll dl1
plt.:.,idcnte du J,"'-o;('J{A, i.lHirc•h,'ll \'u:tra d;~ Sd\il. ;~1üma r..·m
.,1:u rd:n.·mn quc "rl.'almr.:nlc: Í! Vt.'rd;rd•: Llllt:, n;r qUcrnw. n:'rn
!P!"<tlll IL''>pt:rl:rd.l' ol~ -..·rr.rrh,;.r.,..: 1h :rrr-..r.~u .... 't.:lld11 ljlh.: lo~lll·
hcrn n:itl litHJ\"C -.,\lii..,IUcra,,;;"tll ..·ntrl ,,., .. cnhura., n: ... rdcriiL'" 1111
I~.J~o:,tl. vct ~IUI! na ,.::.,rl!r;l Ja ljlll!llllo~ d!!'>C~b<l . . lllllllllli."llltl.rlhl
Ll11 I~CRA il\l'>tllt ~JUC "'" \Ítll!l.l'> n:rlllll.ll'> . c.:rt<llll\..:trr;Htr'
d:tl1. r~rda'ota. lhl d1;r . . q!ll111lC. ljll.!lldu ,\ lllolltl!"lil ~J,,.., p:rl'> de
t·.uuilt;l~ c·.t;r\,llll 1111":1 d;.r .. rc"td~n..:t;r.,, tt.rh.Jih.rrn/D, .rp.lll'·
~·cr;IIJI lld o."llii)Uill•l tr~ .. ~ua1·da~ ruriil" dtl J~,( R·\ . .,.,h .r
d1cf1.1 d11 ~~~1110..:\l•,l!!ri.;lll;l (_ ,Jrl<h .l<IJ"!!\' l .1\iik.JII(I. qu.:. "lh
\.'tl.lo,':.l•l IJHlr;d r. • rrrr..''>l'>\1\t:i, nhni!.ll.llll .b l:rrnilr:r~ ;1 tkn.rretll
'>11.1" ~'ot~o;t..., d:rndu irlkl•l, ;r . . ~ÍIIl. ;"r ~.krtllh.rd:r L" qul'llll:l d,r,
r~.,rdl·rri.·i.t.,"

O trúmt.:lll d.: ..·;l.,.r·. dc .. tn~id.r' .!ll!l~'l\1 .r 1~11. ~·~m trnr pr~.:
t.:'>llm:rd11 p.1r:1 '>l"ll'> pllliHit:I;ÜI••., dl· '"'.~1\ rnr! d\1/l'llol . .
·\1~1111111'> \.:1.,,1., ~·llq!.l/.rrn" .,~·r tk.,lrtctd.r. -~~~~~ .d)'l\11 . . llt.'lll'fl
i. I.'' dl"ll\ 1' I. 1.1illll 1 1''-'I.Jikll.l ~ l1io1• ~·I\
"•\p1h ;r lk\lf"lll~.lll d.t'> o.il..,,l, -· .r..:ll"'U'II\,1 ;J ( tll!ll''•lll
--· ,1, l.1111ilr.r' \111".1111 p11\l.l\ .I IILI!l'l..'ill ·doi IIHhl\1,1. o."!illl ·I'
L'l"l:lllt_:,l\ L' :11\.!llil" j'lr..'f!L'flll''l 11.111 dC'>ll"\lldll\. 'll'l1lh1\.jllt.: d ~'[,III·
ll' 111,\11111,1 dl' jHI'IJJdr~._·,r\hl'• h li ~·.,lldlllldd i" III ,;:lllllldll•l'' jl.ll.l
\liÍ/d

-361llarracõcs do 8• BEC c do INCRA, a 60 quilómetros do local.
Porém. outrus tantas fumilias licurum morando sob encerados, cm abrigo improvisado c outr~s ainda, de favores cm casas de pessoas que prestam serviços à Rurópolis. Tanto os·
funcionúrius ouvidos como os prejudiCados afirmam que a
ordem cm cariucr verbal partiu do Sr. Albino Fonseca da
Silva Neto, ex-Coordenador da CR-01."
O próprio INCRA procedendo desta forma.
Esta nolU está no O Estado de S. Paulo do dia 6 de novembro
de 1975.
Sr. Presidente, como esta hã muitas outras, mas não só cm relação a 1974, em relação a 1973, cm relação a esse ano mesmo. Na
própria Bahia o Prefeito, recentemente, despejou mais de seis mil
famílias Oageludas, violentamente, sem ter onde colocá-las. Em São
Paulo, a mesma coisa está ocorrendo, como também no Pais todo. 1::
uma violência inominável, é um desrespeito total pela pessoa
humana.
· De forma que esta si)uação é muito vexatória, muito
comprometedora para um Pais que se diz cm situação de emergência,
ou seja, emergência potcnçial.
As causas são conhecidas, o porquê dessas violências que estilo
ocorrendo em Mato Grosso, Pará, onde antes sempre houve o
posseiro, numa relativa situação de mansuctudc c tranqUilidade: é a
valorização. O individuo c~mpra o imóvel, irrisoriamente, às vezes
do próprio Estado por preço vil, lança mão de todos os meios para se
imitir na posse da terra com desrespeito total aos interesses ali instalados. Conheço até um caso de dois anos atrás: um indivíduo
adquiriu 17 mil alqueires de terra em Mato Grosso a 200 cruzeiros o
alqueire, contratou uns nordestinos a quem jamais efetuou o pagamento pelo desbravamento porque lã ficam longamente sem condição de retorno. Logo depois convence o juiz de Mato Grosso de que
devia entregar-lhe uns prisioneiros para, num regime de trabalho,
adquirirem melhor condição de fugirem dos efeitos de uma vida carcerária insuportável c, um ano dep~is, vendeu essa terra que
comprara por 3,5 milhões por 60 milhões. E abriu apenas 200
alqueires, sem pagamento sequer aos empregados. Com esse
dinheiro, comprou outras áreas, procedendo da mcsl)'la forma. Esse
dinheiro, essa inOuência, essa força é usada da maneira irrefreável.
O INCRA, que foi criado exatamcntc para contornar o problema da terra, o que fez? De acordo com informações que temos, o
INCRA, só pura ter sucesso no Pais, precisaria ter distribuído, por
ano, 500 mil tftulos de propriedade. Até agora distribuiu 73 mil e, na
grande maioria, de interesses já encravados. E, ao invés de exterminar o latifúndio, onde ele deveria fazê-lo, está criando o latifúndio
do amanhã, vendendo terra, inclusive, nem sequer a lavradores, mas
a firmas comerciais. Vejam V. Ex•s o que ele resolveu fazer agora:
scsmarins. Criar um novo clima de constituição de sesmarias no
Brasil. Está vendendo a preços irrisórios extensões de terra de 60
mil hectares no Mato Grosso, no Amazonas c criando situações
extremamente difíceis para o futuro do Pais.
Por outro lado, essa organização,. que poderia ter uma grande
força, foi dcstitulda, por altos interesses, de seus poderes, da sua
possibilidade de realizar alguma coisa. Então, aquela situação de
insatisfação que a Revolução encontrou quando se instalou no Pais,
nlém de niio ter sido resolvida, agravou-se extraordinariamente no
campo. A situação também é de total insegurança em relação aos
moradores das periferias das cidades, das favelas.
O BNH, como jú tivemos oportunidade de dizer aqui, foi um
sucesso financeiro,' Um sucesso financeiro porqúe se criou com base
no sacrifício do maior direito que o trabalhador tinha: u estabilidade,
aquele direito de nãoser demitido por "dá cá oquela'polhu", no final
da sua vida profissional. Então, tirurum u estabilidndc e criaram o
Fundo de Garantiu: com o Fundo de Garantia constitulrum o BNH.
Então, o dinheiro do BNH é furto. Mas o que ele está fazendo?
Há algum tempo o seu Presidente declarou no Paraná que o
operário não tem condições de comprar caso, que u renda do

operário não dú para comprar caso. Pode contribuir para o BNH,
mas não tem condições dc,comprar a casa. Como resultado, o que é
que está fazendo o BNH? Palácios cm São Paulo: c, agora, fazendo a
coisa mais repulsiva possível: emprestando dinheiro ao Governo,
comprando Letras reajustáveis do Tesouro Nacional.
Pois bem, o BNH, para ter um pouco de sucesso, um mlnimo de
sucesso, teriu que· fazer ao menos quinhentas mil casas p'or ano: pois
ate: agora, desde o seu início, não fez mais do que novecentas e se·
tenta mil casas c, sobretudo, casas fora daquela faixa das populações
mais carentes, carecentes de abrigo e protcção sociaL
Como V. Ex•s vêem, o Governo- não o atual, mas o anterior

- formulou no Pais a teoria do bolo. Quer dizer. o bõlo deveria ser
criado para, então, ser dividido. Não houve essa divisão e não acreditamos que tenha condições de fazê-la, mesmo quando o bolo
existe, como no caso das terras devolutas. Como os Srs. sabem,
temos milhões c milhões de alqueires de terras, terras devolutas da
melhor qualidade pertencentes ao Governo, onde se poderia desenvolver o melhor plano de reforma agrária ,ou o melhor plano de
ajustamento do homem à propriedade rural. Tendo bolo nessas proporções, o Governo não conseguiu fazer u sua divisàl'l,
Perguntamos: como i: que fará com o bolo econômico crii1do nas
màos dos poucos afortunados deste País?
Esse problema da terra, Srs. Senadores, ó de extrema importáncia, porque acima de tudo que discutirmos aqui é a base, é o motivo
da intranqUilidade nacional. Essa situação é de extrema miséria. Nós
estamofr trazendo para os Srs. aqui, os jornais; c quando os jornais
trazem os casos, trazem apenas os mais graves. Quer dizer, ó um percentual·muito insignificante em relação ao que ocorre. A grande verdudc é que a tensão é enorme.

Pois bem, esse problema da terra não recebeu solução nenhuma
no País, c ninguém acredita, hoje, que o INCRA possa oferecer
alternativas, sobretudo quando abandonou integralmente o homem
que precisava da terra c a quem o próprio serviço do INCRA se
destinava, para agora tratar apenas dos grandes proprietários. E o
pior: tínhamos, antigamente, uma mentalidade industrial nas cida,
des e uma mentalidade aplicada nos grupos ...
O Sr. ltalfvio Coelho (ARENA- MT)- V. Ex• me permite
uma partO?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não, Senador.
Com muito prazer ouvirei V. Ex•
O Sr. ltalfvio Coelho (ARENA- MT)- V. Ex•, fazendo essa
minuciosa exposiçiio sobre problemas de propriedades, referiu-se :1o
meu Estado, Muto Grosso. Quero pedir a atenção de V, Ex• para o
fato de que Mato Grosso, ao lado do norte de Goiás c dos Estudos
do Amazonas e Pará, tinha uma área geográfica quase toda ela jil
titulada, mas não explorada economicamente e, por conseguinte,
nào habitada: os GovCTnos da Revolução lançaram o Programa de
Integração Nacional, estimulando a ocupação do solo pátrio, e essa
ocupação está se dando quase que por avalanche. A valorização a
que V, Ex• se referiu talvez seja por esse grande interesse cm áreas.
O INCRA tem feito o possível pura cadastrar as propriedades, mas
ele se preocupou primeiramente com áreas onde o problema de tensão social é maior, porque esses são problemas localizados. !'; o
problema do Nordeste, onde, lá, sim, o INCRA tem programas muito intensos para dar n terra no homem que a trabalha. Em Mato
O rosso há programas magníficos. Agora mesmo, o Senhor Presidente da República ,lançou o PRQDEGRAN - Programa da Grunde
Dourudos - no qual me referi daqui du tribunu, que inclui 22
municípios e mais outros 4 a sen:m criados: e dentre eles, um municí·
piá, o de Mundo Novo, é criação do II'JCRA. Há cerca de dez ou doze unos o INCRA desapropriou terras não ocupadas, uma vast11
1\ren, nu fronteira com o Puruguui, e lú organizou uma colonização:
esta trnnsformou-se em cidade - cidade, evidentemente, de
agricultores de pequemiS propriedades - e vai ser agora, dia dois,
por plesbiscito -espero cu -,transformada cm novo municipio,

-362conforme a nwnifcstuçiio do foro. O INCRA, no Estado do Mato V. Ex• que, :tlé agem, desde a existência do antigo IBRA, foram
Grosso, tem prestado relevantes serviços, sobretudo o relacionado distribufd11s 75 mil titulas; são os números que dizem, i: o próprio'
110 cadastmmcnto. Niio confundir, porém, cadastramento com o · INCRA que diz. 75 mil títulos não tem oxpressuo rara um país dessa
fcnômcn{l 'h: ·invas~to Jc propriedades, conllito de uma propriedade, proporção cm que u torra está concentrada cm muos de 20% da
que surge cm todos os lugares. V. Ex• sabe que São Paulo, a grande popuhtçào nacional c 80%, aquele selar que trabalha no campo, pre·
Siio Paulo, cm 1975 cresceu crn 400.000 rnil brasileiros, crescimento cisu se ajustar, se as!lcntur, para produzir.
igualado ao da nação francesa, nosso País amigo. Evidentemente, se
Então, no Pais, segundo os cálculos mais pessimistas, têm que
V. Ex• se interessar pelns invusões que existem nas terras marginais ser distribuídos, por ano, 500 mil títulos durante um período de 20
do Rio Tieté, verá quantas invasões de terras públicas há cm São anos. O IBRA, em 14 anos, distribuiu 75 mil títulos. Do forma que os
Paulo. V. Ex• sabe que as favelas localizadas no Rio de Janeiro cros· próprios números mostram a inviabilidade de que ele possa chegar,
ccram em ll:rr;~s públic::ts com a'invasão daqueles morros, V, Ex• sa- nesse ritmo, tt ulgum resultado positivo.
be que este belo plancjnmonto de Brasília, todo com as áreas verdes,
Tambi:m, há outro fator para que os despejos assim prosperem.
está quase todo mvadido pelo cidadão brasileiro que procura se Nestes últimos tempos, os nossos Governadores não têm sido eleitos,
acomod~1r, aliUs. às vezes. com residências excelentes, t: verdadeira- mas nomeados, como os prefeitos das capitais, tal como em Salva ..
mente impressionante ii leitura dos jornais. Também os leio com mui- dor, por exemplo, onde esses despojos têm assumido proporções
ta atenção, c s~tl fatos verídicos: rnas, na coletividude mato ..gros· cnormcs. Esses ilustres senhores são indiferentes aos interesses co\cli·
scnsc, hú pal, fi:, cspcrano;a, trah:dho o felicidade, Muito obrigado,
vos, são indiferentes ao povo porque seus cargos niio advieram de
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o aparte do eldçucs: eles não têm itquilo que a vida pública nos dá c que só agora
V. Ex•. como sempre, muito elucidativo. Mas, no que toca ao Nor· vim sentir. aquele sexto sentido docorrrcnte da intuição aguçada
dostc, rnrccc que V. Ex• estú enganado. Queria trazer à colação um no processo eleitor;JI.
Eleitos por esse processo, não têm interesse algum cm atender
depoimento do Presidente de então, o Presidente Mediei, que, numa
visita ao Nordeste, ficou totalmente desapontado, porque, ao longo :'tqudcs interesses humanos, sociuis, sem os quais um administrador
não pode dizer que o é, nos limites em que a lei o ilxu, em que o Pais
de sun existência, o INCRA tinha distribuído apenas200 títulos.
espenl.
Ent!to, digo a V. Ex• 4"" no Nordeste não existe INCRA. E
quando houvt• t>portuniJadc de o INCRA fazer alguma coisa,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) (Fazendo soar a
frustrou o '"u própriu plano. Qu:tndo os engenhos de açúcar, campainha.)- Lembro ao nobre Senador que o sou temro ostl1 esgodcsguarnccidns ~.:omo cst;.tvam, sem condições de competição com o tado.
Centro·Slll, se dispunh~tm :t vender ~IS suas t~rras, a preços justos,
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito a
razoúvcis. o I NCR:\ c:mprestllU dinheiro aos usineiros. Eles, então,
V,
Ex•.
Sr. Presidente. Estou terminando.
fi1.c::ram uma simulaçi'tn: venderam as periiCrias, terrenos sáfaros,
Aqui
se Íí:m feito muitos elogios ao Governo. Muitas coisas
para depois dizcrf.!m: olha ai. d~:ssa maneira nUo dCt certo: o campo·
aqui
se
têm
transcrito, mas acho que são fatos como este que permiti·
nês foi par:tlü!.! n:ill saiu nada",
rão
ao
historiador
traçar o porill de um Governo. Ninguém fica nu
De maneira 4uc, no Nordeste. não houve e não há preocupação
História
pelos
elogios
que os seus aproximados fazem. por o>Sas real i·
do INCRA em'lhar o homem: pode haver a preocupação, mas não
dades
muito
violentas
de que, às vezes, nos descuidamos.
há trabalho. Nem realizações neste sentido.
!o um problema muito pesado, Sr. Presidente, muito difícil, o
No M;.tto Grosso c no P•mí. dcs:tlojudos, s5o pessoas que, como
não acreditamos jamai.• que o Governo atual tenha condições de
uqui consto\, csttto lú hú 16 anos: c scm respeito, sequer, por aquele
resolvê-lo, porque o resultado de (12) anos pouco mostra. Nada
princípio do processo t:ivil que estabdece o direito de o individuo,
obstante fazemos um apoio ao Governo para que atente, pdo monos,
com· mais de. uno c diu Uc posse não poder ser violentamente des·
na minoração do sofrimento dessas massas o dessas populações.
pejudo por dcsrltchLl ab Jnitlo, sem a sua própria audição prévia. A
E como subsídio, Sr. Presidente, tmzomos um projeto de lei que
me!<imu coisa o!.:urrc nll Acre:. cm Rondónia, no Pará; quer dizer,
hoje foi lido nesta Casa. Com esse projeto colimamos a possibilidade
intcn:sscs lixados hti muito tempo, posses definitivas, aliãs, posses de nào de resolver o assunto em definitivo, mas. pelo menos, minorúboa fê qu..· ~tntc~.:cdcm, inclusive, :.t css~:s títulos ii que V. Ex• se refere.
lo.
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O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não, com todo
prazer.
O Sr. ltalí•io Coelho (ARENA- MT)- Quis dizer u V. Ex•
que siitl ff.!númcnos isolados c nUa um fcnômeno geral. Agora

mesmo,"" grundc Dnur;tdns, u quc !.!U me referi. o Senhor Presidente
da Rcpt'1hlica tomou ~onhccimf.!nto de interessados brasileiros nessa

situm;ào, num lug;.1r !..'hHm:.tdo Santa Tcrezinha. E tenho certeza que
Y~ti scr resolvido o pruhlernu. Mus. nas :'trcas já habitadas, são
decorrências de prorriedaJes abandonadas c invadidas c quando há
unw t~o.msao sod.:tl, o INCI~A tomn conhecimento e o Governo toma
ns providências dcvilhts. Evidentemente, vito surgindo casos isolados
-como V, Ex• se referiu- mas, u situação geral em Mato Grosso,
no que di1 respeito ;.w asrccto fundiúrio, é satisft1tória c tem per·
mitido um índice de progrcsst1 snciul c mdhorias de condições de
vidtt 1.h1 homem hast:tntc s;.nisfatórillS, Era o que queria dizer, muito
ohri~adn.

O SR. LEITE CHAVES (MDil- 'PR)- Muito obrigado.
V. E.x• Jcl'cndc o INCRA, Je l'nrma razoúl'cl, porque conhece deter·
minado sctur. Ma~. n'i números úci.x:unoiNCRt\ a descoberto. Veja

O nosso projeto, Sr. Presidente, acrescenta um parágrafo, o
segundo, ao Artigo 928, do Código de Processo Civil atuul, isto í:,
não permite que tts reintegrações se façam sem que seja ouvido o
ocupante da glcha.
Assim, não haverit possibilidade da reintegração sem audiçuo,
ab initio, do ocupante da tt:rru. Suu redução é: a seguinte:
"Quando forem mais de dois os r~us residentes no
imóvel, niio será deferida, também. a reintegração liminar
sem a prévia uudiênciu, quanto uos aspectos sociais du medi·
da, do Banco Nacional da Habitaçuo, no caso de imóvel urba·
no, c do Instituto N:teional do Colonizaçtto c Reforma
Agritria, se rural. observado ainda o disposto pelo urt. 944,
do Côdigo de Processo Civil, no que tange à interveniência
obrigatória do Ministério Público,"
Forçando o compnrccimcnto do INCRA nos despejos, nas
reintegrações rurais, pretendemos h:vur esse órgão, que tem u
pl1ssihilidadc de desapropriar a terra pelo preço da suu. declaruçi10
parn lins !iscais. a desupropriú·la u fim de dar-lhe uma dcstinao;ào
social.'' mesma coisa, quando se trutur de despejo de imóveis urbu·
nos, tornar-se-á obrigatória a uudiéncia do BNH, a fitn de que possa
proct:dcr de forma idênticu: possu construir casas, uo invés de assistir
ao despejo de multidôes, indiferente ao seu destino,
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acolhida, pois uma vez tr~nsformado em lei obvia os fatos que sào
objeto de verdadtiro clamor da Imprensa nacional, da Imprensa de
todos os Estados do Brasil. Muito obrigado. (Muit9 bem!)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
convoca os Srs. Senadores para sessão extraordinãria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas
de ResoluÇão n•s. 16, 17 i: 18, de 1976, e parecer da Comissão de Relaçõts Exteriores sobre a Mensagem n• 41, de t q76, do Senhor Presidente da República.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José: Guiomard - Josi: Esteves - Cattete Pinheiro - Fausto
Castelo-Branco - Peirõnio Portella - Domício Gondim - Ruy
Carneiro- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista
- Amarai Peixoto- Roberto Saturnino- Vw;concelos Torres Nelson Carneiro- Saldanha Dcrzi.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) projetas que serão lidos pelo Sr.I•·Secretário.

Sobre a mesa

São lidos os.seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 77, DE 1976
Determina a concessio de um prazo aos usuirlos de água
e energia elétrlca em atraso com os pasamentos de tarifas, an·
tes do corte do fornecimento, e dá outras providências,
O Congresso Nacional decreta:
Mt. I• Às empresas concessionárias de fornecimento de água
e energia elétrica ao público é: vedada interromper o serviço por moti·
vo de atraso no pagamento de tarifas, sem antes haverem dado ao
usuário um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para regularização do
débito.
Art, 2• O prazo a que se refere o artigo anterior conta-se a par·
tir da data em que 9 usuário em débito estiver formalmente notificado pela empresa credora.
Parágrafo único. Os pagamentos realizados dentro do prazo
da notificaçuo suo isentos de multa, juros moratórias e quaisquer
acréscimos.
Art. 3• As disposições desta lei aplicam-se às pessoas jurídicas
de direito póblico quando essas, dirctamentc ou através de suas
autarquias, forem responsáveis pelo fornecimento de água e energia
elétrica à populaçuo.
Art. 4• Esta lei entrará em vigor nn data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.

Ju•tlficaçilo
U'a moçiio do ilustre e combativo Deputado Estadual Jayro
Maltoni, apresentada à Assembléin Legislativa de São Pnulo, nos pri·
meiros dias de outubro do uno de 1975 (Moção n• 440, de 1975), inspirou a upresentaçào do presente projeto de lei à considernç~o dos
meus ilustres Pares,
E, na verdade, os argumentos lançados por aquele parlamentar
ern su<rmoçuo suo os mesmos que bastnm para justificnr o projeto.
Vejamo-los:
"t inacreditilvel que, nos dias de hoje, quando 90% das transuçõcs c-omcrcinis são feitas u longo pruzo, cm prestações que se csten·
dem a perder de VÍStll, quando milha1·es de organizaçÕeS financeiraS
vendem seus produtos, que compreendem desde simples prato à
ttquisiçào de uma cus:t, sem exigir fiadores ou co .. rcspons6vcis pclu
trunsaçi\o, o poder público ou os órgilos de serviço público (os servi·
ços muis intlispens6vcis c imprescindíveis) suspendem, sem mais
delongas, os serviços que prcsL;.un ao !"Ovo, à vista de um utru:.o de
upcnus olg.uns dius.
O serviço de energiu elí:trica ni\o é: uma transaçilo comum feita
entre pessoas irrcspons:'avcis c que não mereçam reciproca confiança.

Luz a força elêtrica, fornecimento de água, silo serviços neeessârios, responsáveis pela pnz socinl, peln saúde das populações, pela
próprin scgurnnça do meio ambiente e não podem ser suspensos do
dia para a noite.
'
Ora, ocorrem dins de sábados, domingos e feriados; ocorrem casos de moléstias nos lares, casos que 'exigem atençilo imediata, desde
uma intimaçiio judicial lf um pronto-socorro; casos normais de
suspensão nos trabalhos, de atrasos nos pagamentos c mil outras for·
mas com que a natureza c a sociedade submetem o hol)lem comum a
rudes c"pcriêntias.
Em casos como tais é mcomprecnsível a eficiência (ou o
açodamento) com que distribuidores de energia elétrica e de água
cortam o fornecimento, pelo atraso de pagamento de apenas alguns
dias.
Já que não procuram saber das centenas de motivos que podem
ocasionar tais atrasos, seria de humanidade rudimentar que se desse
aos consumidores um prazo para colocar em dia os seus débitos. Pelo contrário, a violênCia da cobrança é quase rulminantc e o acr~ci·
mo de multa. juros, etc., tornam a cobrança odiosa."
Tais são os motivos da elaboração e apresentação deste projeto
de lei que pretende seja dado um prazo razoável aos usuários em atra·
se com os pagamentos de tiuifas (sessenta dias, no minimo), antes de
ser tomada a decisão drástica do corte de fornecimento.
Prevê, ainda, o projeto, como não poderia deixar de fazer, que
os pagamentos de débitos feitos dentro do prazo de sessenta dias,
depois de feita a notificação regular, não poderão. ser acrescidos de
juros c multas de quaisquer espécies.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1976.- Orestes Qubcla.
(Às Comissões de ConsTiTuição e Ju.!Tiça, de Economia e
de Finanças./
PROJETO DE LEi DO SENADO N• 78, DE 1976-Complementar

,I

Altera a Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975,
para permitir o pagamento dn •erba de representação aos presi·
dentes dns Câmaras Municipais,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao art. 3• da Lei Complementar n• 25, de
2 de julho de 1975, que estabeleceu critério e limites para a fixação da
remuneração de vereadores, o seguinte parágrafo único:
"Art. J~J , . , ... , ....... , ....... , ............. , . ,

Parágrafo único. Nilo se compreende na vedação deste
artigo o pagamento de verba de representação aos presi·
dentes das Câmaras Municipais cuja r.xação deverá obedecer
os percentuais cstatuídos pelo art. 49"
Art, 2• Esta lei entrará 'em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificaçilo
A promulgação da Lei Complementar n• 25/75, cm decorréncia
da aprovação da Emenda Constitucional n•4, de 23 de nbril de 1975,
tem provocado diversas controvérsias que só podem ser dirimidas
com a modificaçiio do texto legal.
Podemos referir, para justificar este projeto, a duas dúvidas generalizadas.
A primeira, diz respeito à possibilidade de acumulação de proventos, quando funcionúrio público e vereador, com os respectivos
subsidies, bem como à possibilidade de opção por umu ou outra das
remunerações. Os exegetas nilo chegaram ainda a acordo a respeito
desse ponto, o que tem motivado a npresentação de vários projetes,
tendentes a esclarecer o assunto.
A segunda, é a ,que se refere à possibilidade ou não de pagamento de ajuda de custo aos presidentes das Câmaras de Vereadores.
A dúvida provém da redaçi\o dada ao urt. 3• da Lei Comple·
mcntur nY 25, que diz:

l
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qualquer vantagem pecuniária, como ajuda de custo, reprcsentucilo ou gratificação, nilo autorizada expressamente por
esta lei,"

condes do Amaral, c acolhida pelos Conselheiros José Luiz
de Anhaia Mcllo, Nicolau Tuma, bem como pelo substituto
de Conselheiro Bento José de Carvalho Junior, deliberou ·rcs·
pondi:-la no sentido de que os Presidentes das Câmaras Mu·
nlclpals
nio poderio perceber a verba de representaçio, sendo
A interpretação do dispositivo pode ser feita no sentido de que a
que os que a vinha fruindo nio poderio continuar a fazê-lo.
vcduçuo não atinge a representação do presidente da Câmara MuEntretanto, para indenizàção das despesas a que o Presidente
.nicipal, porque o que o ar!. 3' proíbe é o pagamento de rcprescnda Câmara Municipal ou sua Mesa forem obrigados, como
taçilo uo vereador, cm geral. O Presidente do Legislativo Municipal·
seus representantes, haverã uma verba prevista no orçamento
exerce outra' função, além da de vereador. Ele é o chefe do Le··.
ou aberta cm crédito especial, Os seus bcncficiãrios estarão,
gislativo Municipal. Como tal, administra a Câmara, nomeia c de·
todavia, sujeitos à oportuna prestação das contàs resmi te seus f~:~ncionários, representa·a cm todos os atas, etc .. Para isso,
pectivas,"
muitas vezes, tem de fazer despesas, quc.são típicas de representação,
A anâlise dessa decisão do Egrégio Tribunal de Contas paulista
da mesma forma que os presidentes das Assembléias Legislativas c
sugere várias considerações.
.
das duas Casas do Congresso Nacional.
A primeira delas é a de que,aqucla Corte admite a existência de
Em abonó dessa tese, podemos invocar o próprio texto da
dc~pcsas de representação c o seu pagamento pelo erário público, A
Emenda Constitucional n' 4, de 1975.
'
Antes dela, o mandato de vereador era gratuito, só fazendo jus à segunda, é a de qu.e, admitida a existência da despesa, o Tribunal
romuneração os odis das capitais c dos municípios de população su- apenas modifica a maneira do seu pagamento: cm vez de, verba
prefixada ao presidente para atendimento dos encargos, ela será
perior a duzentos mil habitantes (Constituição, art. 15, § 2')
Entrotanto, a Emenda Constitucional n' 4/75, alterou o texto da paga mediante dotação especial no orçamento municipal ou, se tal
não tiver sido feito, mediante abertura de crédito especial.
Lei Maior. dando-lhe a seguinte redução:
Assim, contorn.ou-se apenas o problema, mas admitiu-se o paga·
"Ar!. 15 ................ , , .................... ..
mente da representação, por via oblíqua.
§ 2' A remuneração dos vereadores scrd fixada pelas
Entendemos que tal solução não é a melhor, inclusive porque
respectivas C:imaras Municipais para a legislatura seguinte, permite despesas de representação sem limites, o que não ocorreria
nos limites c segundo critérios estabelecidos cm lei comple- se houvesse aprovação prévia por ocasião da fixação dos subsidies.
ml!ntar."
Como se sabe, estes silo estabelecidos pela Câmara que termina o
mandato para a 9ue vai ser eleita. Por isso, os edis não votam cm
Ora, que i: remuneração?
Segundo o art. 2' da própria Lei Complementar n' 25j75, a re- causa própria. Ao passo que admitindo-se a tese esposada pelo
Colcndo Tribunal paulista, os vereadores estarão votando crédito
muneração é o subsídio (parte fixa e parte variãvcl).
Portanto, o que a Constituição disciplina é o pagamento do todas as vezes que lhes parecer necessário, o que pode gerar abusos.
Os fatos c argumentos expostos até agora mostram à evidi:ncia
subsídio. Somente sobre ele poderia dispor a Lei Complementar.
que
se torna neccssãrio um acréscimo ao art. 3' da Lei Complc·
Hipótese semelhante ocorre quanto à remuneração dos
mentar
n• 25/75, a fim de.tornar incontroverso e claro que a vedação
Deputados Federais c Senadores, Em nenhum lugar, fala a Constitui·
çuo em rcpresentução aos presidentes da Câmara dos Deputados ou nele contida não atinge a representação dos presidentes das Câmaras
Municipais.
do Senado.
O texto que oferecemos ao estudo dos nossos pares é cauteloso
Entretanto. percebem eles a verba de representação, que é
fixada sempre que se votam os subsídios para a legislatura seguinte. para impedir qualquer excesso. Por isso sujeita os valores da repreE jamais foi contestada a legitimidade dessa dotação, que tambi:m i: sentação aos mesmos critérios constantes do art. 4' da Lei
atribuída aos chefes do Executivo, bem como a numerosos fun· Complementar n' 25/75, para fixação dos subsídios.
Eiperamos, por isso, que o Congresso Nacional demonstre scn·
cionários, sobretudo do Executivo.
Portanto. a hermenêutica, por analogia, do texto constitucional sibilidade ao apelo de milhares de Câmaras Municipais de todo o
e da própria Lei Complcmentar.já nos levaria à conclusão de que é Brasil, dirimindo as .dúvidas existentes e estatuindo norma discipliperfeitamente legitima a verba de representação nus presidentes das nadora da espécie.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1976- Franco Montoro.
edilidades.
Temos de interpretar a lei partindo do pressuposto de que ades(À' ComiS>Õe> de Consriruiçào e III.< liça e de Finanças.)
pesa existe e de que não há qualquer norma, nem nu Constituição,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os projetes serão
nem na Lei Complementar - determinando que essa despesa seja
publicados
e remetidos às comissões competentes, (Pausa.)
paga pelo Presidente da Câmara Municipal. Este ónus não lhe é
Está
esgotada
a Ho•a do Expediente.
legalmente impqsto. Tal imposição. aliás, seria aberrante da norma
Nu Casa, 50 Srs. Senadores. Hã número regimental para vota·
geral estabelecida, sem exceçào, para cargos cquivalcnt~s du esfera
çào.
estadual e du fedem!.
Passu~sc à
Portunt~. tal ordem de raciocínio nos leva, inelutavelmente. u
conclusüo da perfeita legitimidade do pagamento da representação.
ORDEM DO DIA
Entretanto. tal inteligi:ncia dos textos nào i: unãnime, Há controvérsias, E sobre o ussunto está instaurado o connito de excgescs.
Votação, em turno único, do Requerimento no 72, de
1976, dos Senhores Senadores João Calmon c Virgílio TáDentre us opiniões conOitunics com a tese ora defendida, cstâ u
vora, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal,
adotudu pelo Calenda Tribunal de Contas do Estado de Silo Paulo,
dos pronunciamentos feitos pelo Ministro das Minas e Enerem decisão prolutadu em outubro do ano passado, cm face de
giu, Shigeuki Ueki, e pelo Presidente da Compnnhia de Pesconsulta da Cümara Municipal de Bauru, que transcrevemos a seguir:
quisas de Recursos Minerais, Dr. lvun Burreto de Carvalho,
"O Egrégio Plenário, cm sessão realizada cm 8 de outu·
em Patos de Minas, no dia 31 de março de 1976.
bro de 1975, preliminarmente, por un~nimidadc, conheceu
Em votnçilo o requerimento.
du consulta e, no mérito, por proposta do Conselheiro
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrmnnecer senta·
Joaquim Fernundo Paes de Barros Neto, relutar, aditada
dos. (Pausa.)
pelos Conselheiros Oswuldo MUller da Silva e Nelson Mar-
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Serão feitas as transcrições solicitadas.
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O SEGUINTE' O DISCURSO PRONUNCIADO
PELO SR. MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA,
SHIGEAKI UEKI:

"Senhoras c Senhores:

e

com grande prazer c honra que, cm nome do Excclcntissimo
Senhor Presidente dá República, Ernesto Gciscl, aqui estamos, ao la·
do do Governador Aurcliano Chaves de Mendonça, para inaugurar
a Usina Eng• Adamir Gonçalves Chaves. Além da apreciável capa·
cidade de I50 mil toneladas ~o r ano, essa Usina ProtÓtipo, permitirA
o levantamento de dados técnicos para o projeto da futura usina
industrial, que dcvcrll ter uma capacidade inicial da ordem de 900
mil toneladas por ano. As reservas disponivcis aqui cm Patos
permitirão triplicar proximamente essa capacidade. Com a explora·
ção das reservas de Araxã, Tapira c outras, além desta, o nosso Pais
terâ total independência nesse insumo bãsico para a nossa agricultu·

ra.
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de justiça reconhecer neste momento, o mérito dos operãrios,
técnicos c dirigentes da CPRM que, sob a liderança de seu dinâmico
presidente Eng• Yván Barreto de Carvalho, implantaram cm 16 me·
ses a contar da descoberta dos primeiros sinais de existência de fosfa·
to, esta Usina Protótipo, cujo investimento scrâ ressarcido cm apc·
nas cinco meses c, ao mesmo tempo que cumpre a sua finalidade téc·
nica, proporcionar(! uma grande economia de divisas.
A História Mineral do Pais por certo rcgistrarã este evento
como um dos seus fatos de grande destaque.
Quero aprovciiar a oportunidade para esclarecer um ponto que
cstã sendo objcto de preocupação de uma parte do empresariado: o
receio da estatização no setor de fertilizantes.
Antes de mais nada, devo esclarecer que os principias bãsicos da
CPRM, rcsponsllvel pelo cmpreenãimcnto hoje inaugurado foram
mantidos.
Sua atuação continua~â se desenvolvendo exclusivamente no
campo da pesquisa mineral, segmento da indústria de mineração que
apresenta maiores riscos, c onde os investimentos particulares são
muito raros. Por este motivo a CPRM tem se lançado intensamente
na pesquisa c seria de todo desejãvel que. as empresas particulares
que viessem em seguida, rrabalhasscm com o mesmo espirito de
entusiasmo dos opcrãrios, técnicos e dirigentes da companhia de pes·
quisas de re~ursos minerais.
O Executivo submeteu, recentemente ao Congresso Nacional
um Projeto de Lei que busca apenas um aperfeiçoamento nas atribui·
ções da CPRM. Em resumo, o que se pretende é dar maior Oexibili·
dildc para a empresa negociar a transferência do direito de lavra para
a iniciativa privada. Nada mais. Se no Projeto consta a faculdade da
CPRM receber sua participação na empresa privada de mineração,
cm açõcs cm vez de dinheiro, isto significa que o governo estã cola·
borando com a iniciativa privada, pois é mais fâcil ao cmprcsârio
particular pagar em ações ou debêntures do que em moeda.
Em consonância com esses esclarecimentos, as reservas de Patos
deverão ser exploradas pela iniciativa privada. Espero que a Empre·
saque for escolhida para esse fim, atue da forma mais eficiente possi·
vcl, produzindo a preços accssivcis para a nossa agricultura.
Acreditamos que o aspecto de fertilizantes não deva ser analisa·
do, apenas, segundo o cnfoquc estatização versus privatização. O
Governo, no nosso entender, tem a responsabilidade de ver o problc·
ma como um todo, c assim cstâ procedendo. Temos urgência cm
substituir a importação de fertilizantes. Por isso, todos os inves·
timcntos que possam ser canalizados para o sctor serão bcm-vindos,
particularmente para a mincraçuo c a industrialização.
Verificamos nos balanços das principais empresas que atuam
no sctor que u grande maioria dos seus recursos tem sido investida
para importar fertilizantes do exterior ou aplicar cm outros setorcs.

Seria de tod.o conveniente que boa parte desses recursos se dcs·
tinassc à produção, no Pais, de fosfato, potâssio c à fabricação de
nitrogcnados com base cm petróleo, carvilo ou clctricidadc. Salvo
rarissimas exccçõcs, essas empresas não investem nesses sctorcs
fundamentais. E é importante salientar que a nossa Legislação bâsic~
Mineral estâ voltada para a iniciativa privada, permitindo, portanto,
a ampla partlcipaçilo de empresas e cmprcsârios no esforço pioneiro
de buscar nossa auto-suficiência cm fertilizantes. Seria muito descjâ·
vcl que as empresas particulares do actor desenvolvessem não apenas
a sua vocaçlo para. o com~rcio, mas principalmente para a mineração c a industrializaçlo.
Eis, senhor Governador Aureliano Chaves, o apelo que de
Minaa Gerais fazemos àqueles que têm confiança no nosso Pais e estão dispostos a juntar seus esforços aos do Governo, em actor tão
importante da nossa economia.
Que esta data de 31 de março, indcl~vcl para todos os brasileiros
desde 1964, possa ser lembrada, tamb~m. cm breve tempo, como o
inicio de um entendimento mais amplo c eficaz ontrc governo c
iniciativa particular, para a produção de fertilizantes.
Finalmente, desejo cm nome do Governo Federal e particular·
mente do Ministério das Minas e Energia, apresentar à fam!lia
Adamir Gonçalves Chaves, o nosso reconhecimento c o nosso pc·
nhor pelo notãvcl feito do descobridor do fosfato de Patos.
Muito obrigado."
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O SEGUINTE O DISCURSO PRONUNCIADO
PELO PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PESQUISAS
DE RECURSOS MINERAIS, DR. !VAN BARRETO DE
CARVALHO:

"Excclent!ssimo Senhor Governador Antonio Aurcliano Chaves de
Mendonça
Exccicnt!ssimo Senhor Ministro Shigeaki Ueki
Excelentíssimo Senhor Ministro Alysson Paulinclli
Excclcnt!ssimas Autoridades.
Minhas Senhoras c Meus Senhores
Companheiros da CPRM
Que nossas primeiras palavras sejam a evocação do Engenheiro
de Minas Adamir Gonçalves Chaves, descobridor do fosfato de
Patos de Minas c Coromandel c, portanto, iniciador de um processo
que hoje alcança sua primeira etapa. O exemplo dado pelo En·
gcnhciro Adamir, que o Criador, cm seus insondâvcis dcsignios, tão
cedo chamou a Si, bem como a tenacidade dos que o seguiram cm
vida, permitiram que .uma descoberta, realizada por brasileiros c
apoiada por tecnologia nacional, trouxesse novo impulso ao· pro·
grcsso cconômico c social do Pais.
Nilo estamos aqui apenas para registrar momento transitório de
ufanismo. O Brasil de hoje conhece suas forças reais c seus fraquezas
c jâ se esqueceu das euforias mal fundamentadas que nada pro·
duzirum. No entanto, não podemos, também, dentro de um
pragmatismo rcsponsâvcl, deixar de proclamar fatos concretos que
evidenciam nossa capacidade de contribuir, com realizações scmc·
lhant.cs, para o enriquecimento do povo brasileiro, tão necessitado
de esforços criativos. c realizadores, agora, quando enfrentamos
terrivcis desafios: enquanto o aproveitamento industrial de um bem
mineral demora, pelo menos, de 4 ou 5 anos, contados da data de sua
descoberta, este empreendimento inicia o beneficiamento da rocha
fosfâtica 17 meses após sua descoberta c apenas 9 meses depois do
inicio dos trabalhos de tcrraplcnagcm da ârea.
Estes fatos, que proclamamos a todos os brasileiros, porque se
revestem de transcendental importância p'ara a economia du Naçuo,
evidenciam, também, a notâvcl pujança de uma plêiade de jovens
brasileiros que, através atuação ~armônica c solidâriu, demonstrou
ser possivcl, cm tempo recorde; encaminhar soluções vâlidas pura o
problema de fertilizantes fosfatados, cuja magnitude, de hã muito,
vem preocupando o Governo Fcderul.
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para o aproveitamento industrial das reservas de Patos de MinasMG, os passos dados até agora pela CPRM já •• constituem num
capitulo da história do fosfato do Brasil, numa incqulvoca de·
monstraçilo de entcndim•nto do problema, de capacidade técnica c
de visão empresarial.
Niw temos dúvida, de que aqui está sendo dada partida para
nossa auto-suficiência cm concentrado fosfático. Tambôm não temos
dúvida sobre o futuro do Pai!, muito embora atualmentc atra·
vcssemo• fase difícil, especialmente cm nosso balanço de
pagamentos, decorrente, por um Indu, de nossa dependência cncr·
gética cm combustíveis e, por outro lado, de uma politica de rcs·
trições a nossas cxportaçõe!, paradoxalmente praticada por aqueles
que outrora !e diziam baluartes do livre comércio internacional.
No entanto, o Governo Federal, liderado pelo eminente Prcsi·
dente Erne!lo Gcisel c seus digno! Ministros de Estado, vem adotun·
do providências corajosas, que aliadas à plena ccnscii:ncia de nossus
deliciéncius e de nossa força, e apoiadas na mâxima utilização de
nossu potenciulidude em recursos naturais, lcvar..nos .. ào a superar
aquelas dificuldades, aperfeiçoando os caminhos para o desenvolvi·
menta económico que a Nução havcrâ de atingir.
Por feliz coincidência, encontramo .. nos cm território mineiro,

fonte perene e inspiradora de anseio' libertários. E hoje, aqui c
agora, Minas Gerais dá novas armas à Revolução de 31 de Março de
64, quando se comemora, sem desfalecimentos, seu 129 Anivcrsârio.
Armas que não destroem, ao contrário, constroem: armas que não
eliminam, ao contrário, multiplicam: armas. que não separam
irmãos. ao contrário, o~. unem c os unirão na busca de: rndhores
safras, c de melhoria do nível de vida da família brasileira.
Consideramos, Senhoras c Senhorc!, que assim é que se for·
talc:cc: uma Democracia.
Minhas Senhoras e Meus Senhores, ao tempo em que agrade·
ccmos a confianç~ que em nós foi ~epositada pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República. General Ernesto Geisel, niio po·
deríamos deixar de registrar o decisivo apoio do Excc:lcmissimo
Senhor Ministro das Minas e Energia, Doutor Shigeaki Ucki; a ines·
timáveJ colaboração do E.\celentíssimo Senhor Governador do
Estado de Minas Gerais, Doutor Antonio Aureliano Chaves de Men·
donca. dd Excdenlíssimo Senhor Pl'efcito de Patos de Minas, Dou.
to r Waldemar da Rocha Filho e das demais autoridades locais.
Ao povo desta regiiio, a Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM - devota a mais profunda gratidão pela
compreensuo de seus propósitos e pelo estímulo que dele re~ebeu.
Aos projetistas, montadores e construtores desta Usina, aprescnt;lml1S a todos, e a cada um. nossos sinceros parabéns pelo arrojo
com que conceberam e c.<ecutaram suas tarefas c pelo resultado que
alcançaram.
Especial homenagem, porém. prestamos à equipe da CPRM que
diretamentc so envolveu nessa obra. Não nos sendo possível mencionar a todos que a compõem, pois que não se trata de uma realização
anonima, mas sim fruto da competência, do esforço, dá dedicação e
do sucril'icio de pessoas, selecionamos como representativos dos
selares mal! significativos os nomes do Engenheiro Civil, José
Augusto Simões Araújo, Chefe do Projeto Especial de Fosfato, c rcs.
ponsável pela direçào e coordenação de todas as atividades
relacionadas com a implantação da Usina Protótipo; o Dr, Gilda de
Araújo Sil Cavalcanti de Albuquerque, Chefe da Coordcnadoria do
Projeto, e que se incumbiu de promover c coordenar todas as
providéncius, fora desse canteiro de obras; c os Superintendentes de
Belo Horilonte, Engenheiro Benedito Paulo Alves, c de Silo Paulo,
Geólogo Antonio Juurez Milmann M~rtins, que com suas equipes Jo.
cnis complementaram o apoio que tornou passivei esta inusitada
rcalizaçuo. Nesses nomes está sintetizada a homenagem da Dircçilo
da C~RM a todas as classes profissional! que aqui demonstraram,
mcqutvocamente, sua capacidode de construir o Brasil-Grande de
nosstls sonhos.

Todavia, nesse preito de reconhecimento e de juuiça, de todos
nós que, com orgulho, integramos n CPRM, vão sentimentos mescla·
dos de alegria c de pesar: se, por um Judo, aqui estamos agradecendo
aos presentes a implantação deste marco de esperança que, por certo,
fortalecerá a nossa indcpcndéncia econõmica, permitindo um mais
rápido desenvolvimento do setor de maior vocação nacional - a
agricultura- base desenvolvimcntista em que, através dos tempos,
se apoiaram todas as grandes nações do Universo; por outro lado,
rcgistntmos, com tristeza, a austncia daquele que por maior titulo
deveria aqui encnntrar~sc,
Referimo-nos 110 Engenheiro Adamir Gonçalves Chaves que,
por pouco, aqui estaria para receber os louros desta celebração, que
mais lhe pertencem que a qualquer outro. Contudo, sua presença
será sempre uma realidade, visível nos resullados de suas realizações,
entre as quais a descoberta da rocha fosfática, cujo beneficiamento
hoje iniciamos com n inauguração desta Usina Protótipo, a qual, por
feliz compreensão e aquiescénciu de Sua Excelência, Senhor Ministro
Shigcaki Ueki, passará. a partir de agora, a denominar·•• Usina
Engenheiro Adamir Gonçalves Chaves.
Que seu ~xcmplo sirva de inspiração c motivação aos nossos técnicos, contribuindo, permancnlc:mente. para que, com estudo, esforço e até mesmo sacrifício, prossigam, sem desfalecimento, na transformação das potencialidades de nosso subsolo cm riquezas,
inegavelmente indispensáveis a promover c·sustentnr o desenvolvi ..
menta harmõnico de nosso Brasil, assim garantindo a grandeza de
seu povo.
Mutto obrigado."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item l:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 73, de
1976, do Senhor Senador Virgílio Tãvora, solicitando a
transcrição, nos Anois do Senado Federal, do pronunciamcn·
to do Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, no Palãcio do
Planalto, por ocasião da criação do Serviço Nacional de
Formação Profissional Rural.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Scnadorc:s que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

t O SEGUINTE O DISCURSO PRONUNCIADO
PELOS R. MINISTRO, SR. ARNALDO PRIETO:
"Senhor Presidente
Comemoramos, hoje, mais um aniversãrio da Revolução de
Março de 1964, fruto dos ideais democráticos do povo c Forças
Armadas brasileiras, movimento restaurador da ordem, do pro·
grc:~so er.onõmico e do desenvolvimento social. Assistimos, ainda. no
presente momento a solenidade de criação do Serviço Nacional de
Formação Profissional Rural- SENA R, que vem preencher lacuna
na úrea de formação de recursos humanos para o desenvolvimento
nacional.
Esta medida adotada pelo Governo de Vossa Exceli:ncia reveste·
se da mais alta significação c identifica-se com a polftica govcr·
namental de valorização do homem brasileiro, meta primordial de
seu Governo.
Em Pl,cno processo de indu!lriulizaçilo, vem o País sofrendo pro.
hlemas decorrentes do ~xodo do homem do campo que procura os
centros urbanos em busca de vida mais confortável e de maior ampli·
tude no horizonte de suus uspiruções.
Entretanto, uo trabalhador rurul, se avoluma u carga de rcspon·
sabilidudcs pura o sustento, em nómcro sempre crescente, de consu·
midorcs urbanos, dedicados aos selares sccundltrio c terei/trio da
economia.
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Com a definição, de modo claro e preciso, das competências
procurando minimizar os cfcilos do.'i movimentos migratórios, que cspccílicas do SENAR, procura-se evitar a ocorréncia de
trazem o trabalhador do interior c o colocam na periferia do• supcrposição de atividadcs, o que certamente resultará na melhor
grandes centros, dcspreparado de modo geral, para e~frentar as natu- alocação de recursos c na ampliação do atendimento do setor.
Para o bom desempenho de suas atividades, nasce o SENAR
rais diliculdadcs do meio urbano.
A regulamentação do seguro de acidentes do trabalhador rural e como organismo dotado de adequada ncKibilidaflc de a~ão, que lhe
a concessão de benefícios prcvidcnciários c assistência social aos cm- permitir:\ atender, com agilidade, a imperiosa necessidade de
pregadores rurais e 'seus dependentes foram medidas tomadas re- desenvolver os programas de preparação de mão-de-obra rural.
Deverá implantar moderna metodologia opcr;~cional, agindo
centemente.
O ato que hoje assina Vossa Excelência. Senhor Presidente, dá prc(crcncialmcnte através de ações móveis que permitirão levar ao
seqUência a essas importantes medidas cm favàr do trabalhador do trabalh'ador do campo, no próprio local de trabalho, os ensina·
mcntos indispensáveis à mclhO'ria de seu desempenho profissional.
campo.
A melhoria do nível de conhecimentos tecnológicos da popu·
Estamos certos, Senhor Presidente, que o SENA R contribuirá
lação rural reverterá, por certo, cm favor do aumento de sua produti- não só para o desejado c necessário aprimoramento técnico do tra·
vidade. Propiciará, ainda, maior satisfação ao trabalhador que se balhador rural, visando a melhoria de sua produtividade, como
sentirâ valorizado pela assimilação de melhor técnica para desenvoJ. também, para a elevação do seu padrão de vida, valorizando-o sócio·
economicamente perante a comunidade. A açào do SENA R contri·
vimcnto de sua atividadc.
Nas âreas urbanas, duas entidades vinculadas ao Ministério do buirá, ainda, para o estreitamento dos laços sociais que devem unir
Trabalho, o SENAI para o sctor secundãrio, c o SENAC para o empregados c empregadores, sem quebra do reciproco reconheci·
sctor terciário, vêm, há mais de trinta anos, desenvolvendo impor· . mcnto de direitos e obrigações, meio elicaz para imunizar as massas
!antes programas de capacitação profissional de trabalhadores. Ao obreiras contra a propaganda insidiosa c envolvente dos que pregam
valioso labor dessas instituições, soma-se a açiio das diferentes fun· a luta de classe.
dações existentes no País c das empresas públicas e privadas, resulSenhor Presidente: com a criação do SENA R dá o seu Governo
tando, desse esforço, o preparo, somente no ano de 1975, de cerca de largo passo no sentido da valorização do trabalhador rural do'P•ís,
em consonância com sua política de desenvolvimento integral do
1.200.000 trcinandos.
No sctor primário da economia, onde labutam aproxima- homem brasileiro.
Este ato, Senhor Presidente, constituiu-se em mais uma ação
damente JS milhões de pessoas, registra-se preciosa colaboração de
entidades privadas, muitas delas estimuladas pelo poder público com decisiva da Revolução, no Governo de Vossa Excelência, no sentido
o financiamento de programas de 'treinamento. O Programa ln· da integração do homem do campo mediante a sua adequada forma·
tensivo de Preparação de Mão-de-Obra- PIPMO, organismo vin· ção profissional, no desenvolvimento da vida económica c social do
culado à Secretaria de Mào-de·Obra, coordenador da execução de Brasil."
atividades de formação profissional, registra no último qUinqUênio
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
(197Jji97S), um atendimento de cerca de 450.000 trabalhadores cm
programas de preparação de mão-de-obra rural, sendo que, cm 1975,
Discussao, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
quando se transferiu para o Ministério do Trabalho, preparou pouco
n• I, de 1976 (n• 1.454·8/75, na Casa de origem), de iniciativa
mais de I50.000 pessoas.
do Senhor Presidente da 'República, que autoriza o Instituto
Observa-se que esse esforço, conquanto valioso e clicientc, não
Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA- a
corresponde, entretanto, às necessidades de preparação de mão-dedoar os imóveis que menciona, tendo
obra qualificac\a da população rural, que corresponde 44,3% da
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 143 c 144, de
força de trabalho do País. Ocorre que o treinamento do homem do
1976, das Comissões:
campo vem sendo desenvolvido por vários organismos públicos c
- de Agricultura ; c
particulares, que se diversificam quanto à natureza jurídica, à
- de Finanças.
organização, aos objctivos, às modalidades de formação, aos tipos
Em discussão o projclo.
de curso, e nem sempre tém a formação profissional com objetivo
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da pala·
principal.
vra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
As deficiências apontadas, decorrentes da acentuada discrc·
Em votação.
pãncia entre a necessidade de mão-de-obra qualilicadu c o atendi·
mcnto dispensado à força de trabalho não-urbano, são originadas,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
cm grande parte, pela dispersão de esforços e pela indcliniçào de sentados. (Pausa.)
competências dos órgãos públicos c privados que atuam na área, de
Aprovado.
forma desarmónico c descoordenada, acarretando sensível redução
O projeto irá à s;~nçiio.
nu elicâcia da ação.
~o seguinte o projeto aprovado:
Estamos conliantes de que, com a criação do SENA R, haverá a
infra-estrutura capuz de propiciar a organização, administração c
planejamento dos programas de formação profissional rural,
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• I, DE 1976
condizentes com as necessidudes de mào·de-obra qualilicada pura o
(N• J.~B/75, na Casa de origem)
sctor, gerados pelo crescimento c desenvolvimento da economia
De iniciativa do Senhor Presidente da República
rural, Cria-se, pura o setor primilrio, um organismo responsável pela
implantação e execução no Puls, da politica de formação de mão-de·
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforobra rural, definida pelo Governo, através do Ministério do Tra·
ma Agrária -INCRA- a doar oslm6•els que menciona.
balho. As principais finalidades dp SENA R são: organizar c adminis·
O Congresso Nacional decreta:
Irar cm todo o território nacional, diretumente ou em colaboração
com órgãos e entidades públicas ou com particulares, progrumas de
Art. I• Fica· o Instituto Nacional de Colonização c Reforma
formação prolissional rural, cstubelcccr e difundir metodologias c rc· Agrâria- INCRA - autorizado a doar ao Instituto Brasileiro de
cursos instrucionais, bem como, assistir às cmpresns ngrfcolas nn Desenvolvimento Florestal -· IBDF - parte dos imóveis rurais
execução de programas de prcparuçào de mão-de-obra rural.
denominados "Andruda" c "Silva Jardim", situados nos Municlpios
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que altera o§ 4• do art. 79, da lei n•· 3.807, de 26 de agosto
Paraná, acrescidos das bcnfeitorias neles existentes.
de 1960, c dâ outras providéncias, tendo
Art. 2• No imóvel "Andrada", localizado no Município de
PARECERES, sob n•s 211 c 212, de 1974 c 707, de
Matclândia, a área a ser doada é de 36,5(1() hectares, com as seguintes
1975, das Comissões:
confrontações: ao norte, com o Parque Nacional do Iguaçu; a leste,
- de CoMtltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
com o imóvel "Andrada"; ao sul, com o Rio lguaçu e, a oeste, com o
juridicidadc; c
Parque Nucional do lguaçu e área do imóvel "Silva Jardim".
-de Lqlslaçio Soda!, 1• pronunciamento: favorâvcl;
Parágrafo único. A linha divisória começa no ponto I, a NE da
pronunciamento: (rccxame solicitado cm plenário), ratifi·
área, situada na margem direita do Rio Gonçalves Dias, em frente à
cando seu parecer anterior.
Estaca 77 do perímetro do imóvel "Andrad~.fincada na outra marA discussão do presente projctà foi adiada cm virtude de regem; segue na direçiio oeste, aproximac\&fucnte, e vai em linha reta
querimento
aprovado, cm plenário, quando de sua inclusão na Or·
ao ponto II, sendo que a distância c o azi~:utc entre os pontos I e II
dcm
do
Dia,.
na s~ssiio de 24 de março passado.'
siio, respectivamente, 19.873m e 261• 35'; continua n:i'direção sul,
O
Regimento
Interno, entretanto, no§ 2•, do art. 310, permite
também em linha reta e, passando pelo pon(o III, vai ao ponto IV,
um
segundo
adiamento,
por prazo não superior a 30 dias. Com esse
que fica situado na margem direita do Rio lguaçu e a jusante da foz
objctivo
foi
encaminhado
à Mesa requerimento que vai ser lido pclp
do Arroio lagoiio, com distância, entre os pontos II c IV, de
Sr.
I•·Secrctário.
181• 32'; no ponto IV toma direçào geral c aproximada a leste e vai,
acompanhando a margem direita do Rio lguaçu, até o ponto V,
1: lido e aprovado o seguinte:
situado no encontro das margens direitas dos Rios lguaçu c Gonçal·
1
REQUERIMENTO N• 115, DE 1976 ·
ves Dias, sendo que a distância entre os pontos IV e V, contada pela
margem direita do Rio lguuçu, i: de 42.250m; a partir do ponto y, in·
Nos termos do árt. 310, alínea "C", do Regimento Interno,
1
nete para a' direçüo geral e aproxim ada do norte c vai acompanhan- requeiro adiamento da discus~ão do Projeto de lei do Senado n• 22,
do a margem ·direita do Rio Gonçalves Dias até o ponto I, onde fede 1974, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o§ 4• do art. 79,
cha o perímetro, sendo que a distância entre os pontos V c I, contada da lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dâ outras providências, a
pela margem direita do Rio Gonçalves Dias, é de 37.420m,
fim de ser feita na sessão de 19 de maio vindouro.
Art. 3• No imóvel "Silva Jardim", localizado nos Municípios
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1976,- Uzaro Barbou.
de São Miguel do lguaçu, Medianeira c Matclândia, uma ârca de
47.630 hectares, com as seguintes confrontações: ao norte, imóvel
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
"Silva Jardim" e Parqúe Nacional do lguaçu; a leste, área do imóvel
deliberação
do Plenário, a matéria figurará ·na Ordem do Dia da ses"Andradu": ao sul, Rio lguaçu e a oeste, Parque Nacional do Iguaçu.
suo de 19 de maio próximo.
Parilgrafo único. A linha divisória começa no ponto III, a NE
da área, situada no alinhamento l l - IV, que é o limite oeste da parO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
te do imóvel "Andruda" a ser transferida pelo INCRA ao IBDF; seDiscussiio, cm.primeiro turno, do Projeto de lei do
gue nu dircçuo noroeste, em linha reta, até à estaca AT-69, na
Senado n• 148, de 1975; do Senhor Senador Milton Cabral,
margem sul da estrada secundária Foz do lguaçu-Céu Azul, sendo
que dispõe sobre a locação, pelas instituições de previdência,
que a distância c azimute entre o ponto III e a estaca AT-69 são,
de imóveis do tipo popular para ségurados com renda
respectivamente, 4,820m c 295• 57'; da estaca AT-69 continua para a
inferior a dois salários mínimos regionais, tendo
dircçuo geral oeste e, acompanhando a margem sul da referida, vai à
estaca A-19, com distância entre as estucas AT-69 e A-19, contada
PARECERES, sob n•s 52 c 53, de 1976, das Comissões:
pela margem sul da estrada, de 46.166m; na estaca A-19 inncte para
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc e, no mérito, favorável;
~sul c vai, cm linha reta, ao ponto VI, situado na foz do Rio Apepu
-de Leglslaçio Sllclal, fuvorilvcl, coin voto vencido do
áo Rio lguuçu: a distáncia e o azimute entre a estaca A·l9 c o ponto
Senhor Senador Domicio Gondin.
VI são, rcspcctivumcntc, 2.907m e 182• 17'; no ponto V! toma a dire·
çuo geral deste c, acompanhando a margem direita do Rio lguaçu,
Em discussão o projeto.
vai ao ponto IV, que fica nus pro•imidades, e a jusante da barra do
t\rroio L•tgoào, c a distânciu entre os pontos VI e·Iv, contada pela
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir o projeto.
margem direita do Rio lguaçu, é de 93.200m; do ponto IV, vai na
direçiio' norte, em linha reta, ao ponto lll, onde fecha o pcrimctro,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
sendo que u dist:incia c 6 azimute entre os pontos IV c lll são,
ao nobre Senador Franco Montoro.
respectivamente, 15.000m e I• 32',
Art. 4• O objctivo da doação i: a regularização fundiãria do
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Sem revisão do
PaflJUC Nacional do lguuçu, pura preservação da nora,' fauna e das orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
bclcz.:.ts n•tturuis,d:t rcgitto,
Sr. Presidente, o projeto tem pareceres favoráveis de ambas as
Art. 5Y A doaçào uutorizada ncstn lei será efetivuda mediante Comissões.
termo luvrado cm livro'próprio do Instituto Nacional de ColonizaTemos informação, da liderança da Maioria, de que o seu proção c Reformu ,\grilria -INCRA.
pósito é o de recusar aprovuçiio ao projeto, fundado cm razões que
Pari1grafo único. A prosente douçi\o tornur-se·á nula, inde· recebeu do Poder Executivo.
pendentemente de <JUaisqucr indcnizuçilcs, inclusive por benfeitorius
Purecc-nos perfeitamente legitima u atuaçilo da Maioria, mas,
rc~dil<H.hts. s~: aos .imóveis, no todo ou cm rmrtc, se der destinação
solicitávamos que a liderança desse con!Íccimcnto 1l Casa, ainda
divcrs:t da previsto.~ ncstu lei.
nu fase da discussão da matéria, das razões que tem cm seu pod'er c
Art. 6• Est:l lei entrará cm vigor na data de sua publicação, que talvez nos possam convencer do erro das Comissões, ou, o que
rcvng.adas as disrnsiçõcs cm contrário.
nos parece mais provável, permitir que us Comissões examinem a
mutéria uluz dos novos subsidies que a liderunçu tenhu u tra>.cr à
Cusa,
O SR. PKESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Nesse sentido, me apressei em pedir a pal:wru na oportunidade
Dis~.:ussào, ctn primeiro turno, do Projeto de Lei do
du discussi\o, pura que esta não se encerre sem que o Plenário possa
Senado n'' 22, de 1974, do Senhor Senador Nelson C~rneiro,
ter conhecimento das razões du Maioria c possu, com inteira li herda-
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de, decidir sobre o encaminhamento à Comissão para rccxamc, ou a
pura c simples rcjei,ão da matéria nesta oportunidade.
l'i o apelo que fazemos à Maioria, para que, na fase da discussão
ainda, nos aprcscnté: as razões para solicitarmos, se ror o caso, o
encaminhamento à Comissão, com o nccc~sârio adiamento.

I
.\
',

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Não sou culpado de
V. Ex• ser mau fisionomista.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• só tem a solida·
ricdadc da sua próprio Bancada, por uma questão de rormalidade c
companheirismo. Suas observações, nobre Colega, são irrecoO Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Peço a palavra pa!a dis-. nhccfvcis. Como se pode dcrcndcr, no Senado Federal, duas situa·
çõcs diferentes: obrigar o INPS a construir casa para os seus servicutir, Sr. Presidente.
dores, sem cobrar corrcção monetária, enquanto o BNH propicia a
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
aquisição de casa própria cobrando correção monetária? Ainda se
ao nobre Senador Ruy Santos.
·
V. Ex• arrumasse um meio de, dentro do erário do seu Partido. ou
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Sem revisão do ora- da própria algibeira, financiar o BNH, para não cobrar a correção
dor.)...;. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
monetária. A nobre Oposição teria que dar uma contribuição finan·
Realmente, o nobre Líder Franco Montoro pediu-me para dar ccira muito grande. Daí cu dizer que é irreconhecível o argumento de
as razões da rejeição do projeto, durante a discussão. Com o devido V. Ex• E, mais do que irreconhecível, é lamentável estabelecer-se
apreço por S. Ex•, quem sabe da oportunidade de falar é quem vai duas comunidades, neste Pais: uma que paga e outra que não paga
falar c cu respondi que, no encaminhar da votação, daria as razões correção mónetária. Então, volto a dizer a V. Ex•: não 1: possível,
da Maioria contra a aprovação do flrojcto.
numa Casa como esta, acatar~sc argumento dessa natureza.
Esse projeto, de autoria de um dos mais ilustres c brilhantes
O SR. LEITECHAVES(MDB- PR)- Talvez V. Ex• pudescompanheiros da nossa Bancada, o Senador Milton Cabral, pleiteia,
se
reconhecer
c entender a sustcnt.açào e o projeto se V. Ex• tivesse,
nada mais, nada menos, que transformar o INPS num concorrente
do BNH na construção de casas populares para venda sem corrcção pelo menos, lido a proposição. Não se trata de venda, mas de locação de casa .. V. Ex• quer corrcção monctãria cm locação?
monctãria.
·
Se o INPS aluga, como o locatário vai pagar correção monotí1·
Segundo informações que temos, o próprio BNH, levando cm
ria
por
imóvel que não comprou? Por essa razão, inclusive, tivemos a
conta a situação dos trabalhadores de baixa renda, criou um pragrahonra
de
ser uma das primeiras pessoas, nesta Casa, a aprovar a proma - PLANAB - que facilita esta aquisição. Ora, não é possível
criar um órgão com a mesma finalidade, ou dar a um órgão jâ cxis· posição, que trata de construção para locação, não para venda.
tente finalidade qucjã é do BNH.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -.V. Ex• está dizendo
Por este motivo, a disposição da Liderança da Maioria é votar meia verdade, data wenía: é locação com opção do compra.
contra o projeto.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas aí é outra c~isa.
O Sr. Leite Cllawn (MDB - PR)- Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -!'i a mesma coisa. Ex•.
é locação com opção de compra.
O SR; PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ai 1: que V. Ex• está
ao nobre Senador Leite Chaves.
enganado.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Sem rcvisao do. ora·
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a honra de ~cr o relator
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Dá no mesmo: o asso·
deste projeto na Comissão de Constituição c Justiça. Parece-me que ciado aluga, no dia seguinte compra o fica isento de correçào monotá·
o Governo cstã enganado se, realmente, as razões que determinam a ria,
recusa do projeto são essas que V. Ex• alegou.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Nada disso. Trata-se
Em que consiste o projeto? Permitir que o INPS, até determina- de locação, mas se o empregado, posteriormente, quiser adquirir, ele
do nível, .construa casas para alugar aos seus associados. Isto cm comprará pelo valor atual, nas condições estabelecidas, reduzindo
nada interferirA na esfera do BNH, mesmo porque o BNH não cstã apenas os aluguéis pagos. l'i o que se chama locação com leaslns.
construindo casas cm número suficiente, não cstã atendendo ao pro· Aliâs, logo no começo do ano passado, cm discurso do Senador
blcma habitacional do País.
Saturnino Braga, sugerimos o Jeasln1 no contrato de locação para
Como acabei de mostrar cm discurso recente, o BNH, até o mo· aquisições de imóveis pelo BN._H. Achamos que o próprio BNH devemcnto, isto é, cm lO anos, construiu 976 mil casas, quando a ncccssi· ria construir casas para alugar, com opção de venda.
dadc vegetativa anual é de um milhüo·dc casas, sendo que, para a fai·
Assim, Senador Eurico Rezendc, ficou esclarecido o motivo de
xa do BNH, teriam de ser construídas 750 mil casas por ano. Além V. Ex• não reconhecer as nossas alegações. Decorre apenas do ra~o
do mais, o INPS cstã com um acervo patrimonial enorme. De alguns de V. Ex• não ter lido o projeto, pois chegou, também, há pouco
anos a esta 'parte, tem-se permitido ao contribuinte rctardatãrio
Nessas c.ondiçõcs, . Sr. Presidente, não convencem à Casa as
pagar ao INPS os seus débitos, com dação cm pagamento dos imó·
razões
suscitadas pelo ilustre Líder do Governo, para rejeitar um
veis. O BNH cstã com um acervo imobiliãrio enorme no Pais, no se·
projeto
de tão elevado alcance social, de tão elevado alcance humano
tor urbano c no sctor rural. ConseqUentemente, seria uma questão de
desmobilização, seria um plano apenas de venda desses imóveis para c, sobretudo, um projeto da lavra de um Senador do Partido do
construir, com o que se daria, inclusive, maior incremento à constru- Governo.
ção civil, que cstã cm recesso, como reconhece o próprio Governo.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
O projeto, ilustre Líder da Maioria, é dos mais justos c do maior aparte?
alcance possível.
O SR. LEITE CHAVES (MDB -'PR)- Com todo prazer,
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES)- Permite V. Ex• um nobre Senador.
aparte?
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Hú um ponto cm
O SR • .LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não. Ouço comum: cxatamcntc aquele que deve estabelecer- e nós temos que
V. Ex•comomaiorprazcr.
baixar para isso - critérios diversos, sobretudo visando a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- As observações de contemplar aquelas camadas menos ravorecidas. Isso acho
V. Ex•, data wenla, se bem estou compreendendo a matéria, silo irrc· absolutamente certo. A nossa dis.cussilo, o nosso debate estã girando
mais em torno de como fazê-lo. Nilo sei se me fiz entender.
conhecíveis. lrreconhccfvcis, porque ...
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O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Acho que devemos
pensar no sncial, mesmo se tratando do Banco Nacional da Habita·
çi\o, c devemos estabelecer, dentro de uma faixa determinada diga·
mos assim, a faixa C, - normas que atendam àquelas faixas sem a
preocupação de juros bancários e de uma correçuo tão rfgida como
existe cm relação às demais. O problema a ser discutido· seria o
processual, propriamente dito: como fazê-lo -se· por este processo,
ou se pelas próprias engrenagens c os mecanismos do Banco Nacional da Habitação. O nobre Líder da Minoria já informou que vai
propor o adiamento da matéria para um reestudo c acho oportuno
que tal seja feito, porque, cm outra oportunidade, a Liderança terá
ensejo de dizer dos motivos do Governo c das intenções governamentais relativamente ao assunto.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• o
aparte e espero que a Liderança da Maioria tenba oportunidade de
reconsiderar seu pOsicionamento neste caso. Se o BNH estivesse,
realmente, atendendo a nfvcis satisfatórios o problema habitacional
no Pais, a alegaçuo de V. Ex• seria inteiramente válida. Mas o BNH
ni\o está podendo, não está querendo e não está conseguindo.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - V. Ex• me permite?
(Assentimento do orador) - Evidentemente, isso depende de uma
ação do Governo e hú uma orientação visando a njudar as faixas me·
nos favorecidas. Isso não quer dizer que possamos fazer de imediato.
O que importa é saber se é possível. Se for possível, não será
simplesmente mudando aquele sistema e criando dualismos, pnrale·
lismos absolutamente prejudicais à administraçuo. Far-se·â através
da faixa própria, adequada e obedecendo a uma linha estrutural de
Governo.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço, mais uma
· ·vez, o aparte de V. Ex• Tenho a dizer a V. Ex• que se o Governo se
dispuser a aceitar um projeto dessa natureza, ou votar pela sua
viabilidade, terá condições de evitar, nos níveis a que, recentemente,
nos referimos, da tribuna, a ansiedade, nas cidades, em decorrência
mesmo da falta de habitação e da construção de casas em número
necessário para atender udemanda habitacional.
Alí:m do mais, o projeto teria o mérito de não onerar o INPS
porque ele apenas se desfaria de um determinado acervo, imobiliário, ,que é hoje enorme, para manter esse recurso também nesse setor
e com finalidade social do maior alcance.
C;: por cstu razão, Sr. Presidente, que este modesto Senador teve
a oportunidadede sugerir a esta Casa a apro>Uçuo do projeto, pelos
seus jurídicos fundamentos e pela sua constitucionalidade. E, mais
ainda, pelo alcance social que ele visa atingir. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secretário.

Sobre a mesa,

E: lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 116, DE 1976
Nos termos do art. 310,lctra b, do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n' 1~8/75, a
fim de que seja encaminhado ao ree~amc das Comissões de
Constituição c Justiça c de Legislação Social.
Sala das Sessões, cm 22 de abril de 1976.- Franco Montoro,
O SR. PRESIDENTE (Magalhucs Pinto) requerimento.
O Sr. F;anco Montnro (M DB - SP) -

Em votaçuo o

Peço a paluvru, Sr.

Presidente, puru cncuminhur u votuçUo.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra o
nobre Senador Franco Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O mérito do requerimento cstll reconhecido por todos, mas hú
uma circunstância que torna necessllria a nossa presença na tribuna,
neste momento,
Para que esse reexame possa ser feito pelas Comissões Técnicas,
me parece indispcnsllvel, Sr. Presidente, que a Liderança da Maioria
encaminhe a essas Comissões as razões qpc tem em seu poder, para
que elas possam ser examinadas nas Comissões, por ocasião do
estudo tranqUilo da matéria c não no plcnllrio, onde o debate se
presta às discussões dos pontos controvertidos, porém, muito menos,
ao estudo tranqUilo c aprofundado da matéria.
.
O Sr. Líder da Maioria informa que assim farll e vejo, desta
maneira, atendido este outro pedido, que só tem por objetivo
aperfeiçoar o processo de elaboração legislativa, com o exame, pelos
órgãos competentes, das razões trazidas ao conhecimento da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -

Em vo.tação o

requerimento.

Os Srs. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da
Ordem do Dia, para o rcexame solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento n' III, lido no
Expediente, de autoria do Sr. Senador Daniel Krieger, solicitando
autorização do Senado para aceitar missão do Executivo,
A matéria depende de parecer da Comissão de Relações
Exteriores.
Com a palavra o nobre Senador Danton Jobim, para proferir o
parecer daquele órgão técnico.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Para emitir parecer.)Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O eminente Senador Daniel Kriegcr foi convidado por Sua
Excelência o Senhor Presidente da República para acompanhá-lo cm
sua viagem à França. De modo que pede autorização ao Senado, de
acordo com Art. 36, § 2•, da Constituição e 44 do Regimento
Interno, para ausentar-se do Pais.
Basta a simples enunciação do conteúdo desse requerimento
para concluirmos que é de rigor seja ele aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer é
favorãvel.
·
Completada a instrução da·matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, r.ca o Sr. Senador Daniel Krieger
autorizado a aceitar a missão do Executivo,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Com u leitura nu
Hora do Expediente da Sessão Ordinária do dia 19 de ubril c
publicaçuo no DCN (Seçilo 11) do dia 20 do mesmo mês, foram
cumprjrlus as formalidades previstas no art. 33 do Regimento
Interno, tornando-se, assim, efctiva c irrctratllvel a renúncia do Sr.
Senador Orlando Zancaner.
Esta Presidência, conforme o disposto no Art. 35 do Regimento
Interno, declara vago o cargo de Senador pelo Estado de Silo Paulo,
ati: então ocupado pelo Senador Orlando Zancaner, convocando,
nos termos do urt. 36, § 1', da Constituição, combinado com o urt. 49
do Regimento Interno, o suplente, Sr. Otto Cyrillo Lehmann.
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palavra, como Lrdcr.

vontade. O que digo, aqui, é que não silo recentes - c isso jâ
cxtcrnci, anteriormente, hâ meses atrâs - nem desconhecidas as
preocupações que já manifestei quanto à possibilidade de nos
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
depararmos diante dc·um impasse. Ora, quando digo isso é porque,
ao nobre Senador Franco Montoro, como Líder,
justamente, me mantenho sempre numa linha dcmocrâtica c quero
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Lldcr, pro· evitar que,' por qualquer circunstáncia, por qualquer mal-entendido,
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ou intcrprctaçilo que pudesse ser dada às eleições de 76 ou 78, nós
realmente nos defrontássemos com uma situação politica dillcil. Eu
"Com relação à viagem do Senhor Presidente da República à niio disse que estaria, cu até me congratulo por saber que V. Ex•
França c à Inglaterra, as Lideranças do MDB no Senado Federal c repele ·essa hipótese, o que quer dizer que o MDB se julga
na Câmara dos Deputados, com a aprovaçilo da Dircção Nacional, capacitado, c cm condições de ser um suporte politico, um suporte
julgam oportuno prestar os seguintes esclarecimentos:
parlamentar para a Revolução. Ora nessas condições, como V. Ex•
I. A autorização para o Presidente ausentar·se do Pais obteve cstâ afirmando, cu poderia dizer: tollltur ...ndo; deixa de haver a
hipótese, deixa, portanto, de haver, da minha parte, a pr,ocupação,
unânime aprovação das duas Casas do Congresso Nacional;
2, A maior aproximação c entendimento com paises que realmente cu tinha c que terei -devo confessar a V: l;x•- se o
democráticos, verdadeiros padrões de civilizaçilo, resultarão MDB, se a Oposição não tomar, realmente, da maneira mais nitida,
. certamente cm proveito para o desenvolvimento nacional;
da maneira mais expressa, a posiçào de um Partido também da
3. Todos os atos e fatos relevantes, assim çomo as Convenções c· Revolução. Quer dizer, um Partido que pode ser contra o Governo;
Tratados que forem celebrados durante as visitas, serão objcto de pode divergir de linhas do Governo, pode discordar éla orientação
cconõmica do Governo, mas que não discorda c não contesta a
posterior apreciação pelo MDB;
4, A Oposição, mantendo a sua linha de atuaçilo c critica no Revolução. Congratulo-me com V. Ex• por essa tomada de posição.
campo interno, reconhece que o Presidente no Exterior representa
toda a Nação c faz votos de que a viagem alcance os esperados
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Parece, Sr.
Presidente, que a explicação do nobre Senador Luiz Viana retoma a
objctivos cm beneficio do Pais."
·
Assinam esse comunicado os lideres do MDB no Senado linha dcmocrâtica sustentada por S. Ex• S. Ex• disse que quer evitar
Federal c na Câmara dos Deputados.
que aco ntcça ou pudesse acontecer ...
Depois desse comunicado, Sr. Presidente, somos obrigados, no
O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- sempre melhor prevenir
cxcrcicio da função de Liderança da Bancada do MDB, a trazer uma
do que remediar.
palavra .de resposta c apreciação do discurso que acaba de ser feito,
na tribuna desta Casa, pelo nobre Senador Luiz Viana.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... c, portanto,
Diz S. Ex•, no discurso que pronunciou há pouco mais de uma coloca no condicional, o que invalida parte das afirmações que fez,
Mas, na segunda parte de sua resposta S. Ex• usou uma
hora:
fórmula que é muito usada mas que é profundamente ambigua: ser a
"Nilo são recentes, nem desconhecidas, as preocupações
favor ou contra a Revolução.
que já manifestei quanto à possibilidade de nos depararmos
O Sr. Llalz Vlona (ARENA- BA)- a mais nitida possivcl.
diante de um impasse, caso, dentro do atual quadro cia vida
pública brasileira, ocorresse a hipótese de a ARENA não
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A Revolução é
vencer as eleições de 1976 ou 1978. Para mim, portanto, o
um fato histórico irreversível, que se deu cm 1964. Ninguém pode ser
fato que se anuncia é como uma· réstia azul num céu escuro.
contra a História, porém, contra atos do Governo Rcvolucionârio
De fato, não havendo, fora da ARENA, uma força politica
podemos ser, somos c seremos, porque o nosso critério é o bem
capaz de ser o suporte, inclusive parlamentar, da ·Revolução,
·comum do povo brasileiro. Este é o critério verdadeiro. O que é a
é óbvio que esta teria de optar entre a entrega do poder aos
Rcvolução1 a afirmação do Sr. Delfim Neto que disse que a
que a contestam, ou conscrvâ-lo ·cm termos incompativcis
inflação era de 12%, quando todos sabiam que era uma mentira
com os principies mais elementares da democracia."
deslavada? Proclamar o erro é contestar a Revolução! Se é isto, nós a
contestamos, porque o nosso critério é a verdade, é o bem comum.
Este o texto, Sr. Presidente, que lemos com certa surpresa, preciso que se coloque claramente, diante do Brasil o que
porque ele não se coaduna com a linha de llmpida defesa da representam os partidos, que são forças organizadas, que devem
democracia que sempre tem feito, da tribuna desta· Casa c na sua falar ao povo c dele receber a sua força. Quem o diz é o art. I• da
vida pública, o nobre Senador Luiz Viana. Penso que as palavras Constituição Brasileira, na Emenda n• l, baixada, inclusive, pelos
traíram o pensamento de S. Ex• A interpretar-se literalmente o que Mini,tros Militares: "Todo o poder emana do povo c cm seu nome é
diz este texto, cstar-sc·ia afirmando que o MDB não pode ganhar_as exercido".
eleições, c só a ARENA pode fazê·lo, sob pena de cair o Pais no caos,
Alguém que se pretenda supcrpor a um Partido que, organizado
Nilo creio seja este o pensamento de S. Ex• Certamente não é·o
pensamento da própria Aliança Renovadora Nacional, c não é, dentro da lei, respeitoso dos direitos do Pais, patriota como qualquer
outro, vença uma eleição, negando posse a esse partido, estará
seguramente, o do Senhor Presidente da República.
Tenho cm mãos, Sr. Presidente, um dos inúmeros discursos traindo a Constituição e praticando um pecado histórico.
feitos pelo ilustre Presidente cm que se diz cxatamcntc o contrArio,
O Sr. Petr6nlo Portella (ARENA- PI)- Permite V, Ex• um
Atirar-se ao MDB a pccha de partido contcstatório, incapaz de aparte?
vencer as eleições, de assumir as posições a que o leve o povo brasilci·
O SR. FRANCO MÇINTORO (MDB- SP)- Com prazer.
ro, é:·sustcntar uma tese que ni\o podemos receber sem protesto.

e

e

e

e

O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer,
ouço o aparte de V. E~•
O Sr. Lulz VIana (ARENA - BA) - Inicialmente pediria a
V. Ex• que lesse as minhas palavras com um pouco mais de boa·

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI)- Tenho a impressão
de que, mais uma vez, V. Ex• interpreta desafciçoadamente as pala·
vrns do nobre Senador Luiz Viana. Quando S. Ex' via o MDB num
dilema, ni\o pretendeu ser seu julgador. Ao contrllrio,
apenas expressou suas apreensões cm relaçilo às dubiedades c ambi·
gUidadcs que, às vezes, ocorrem no tocante ao assunto, Parece que
S. Ex• tem ruzilo, porque no desdobramento do innamudo dtscurso

..._372de V, Ex•. terminamos por ter dir.culdadc cm entendê-lo. Veja
v, Ex•: 0 que é a revolução? Suo principias c idéias que, ao longo
destes doze anos, vêm sendo pregados c praticados,. Nüo foi sim·
plosmcntc um movimento armado. preciso que se distingam as
coisas, Se V, Ex.• está de acordo com essas idéias c principias,
irreversivelmente implantados no Brasil por uma revoluçüo, estará
respondendo à pergunta do nobre Senador pela Bahia, Mas V. Ex•
misturou Revolução com Governo, ou quis fazer uma separação não
muito nitida, que não baliz~ nada: ao contrário, autoriza-nos "a
cnntinuurmos cm confusão. Este é o meu ponto de vista. Acho que
não estou tendo boa vontade ou má vontade para com o ilustre
Senador Luiz Viana. Estou simplesmente, parece-me, interpretando
0 pensamento de S. Ex•, que V Ex•, cm. resposta, no meu entender,
desviou ou distorceu.

e

O Sr. Luiz VIana (ARENA- BA)- Pediria licença a V Ex•
para ler uma frase que talvez seja útil.
O SR. FRANCO MO~TORO (MDB- SP)- Terei prazer cm
ouvi-lo.
O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- DigQ aqui: "Cada qual
deve ter assegurado o direito de votar como melhor lhe parecer".
Or&l, não hú nadu mais claro, mais nítido, mais positivo, mais dcmocr(ltlcu do que cssH expressão. Mas ninguém deverá ser levado a dar
um voto cujo sentido verdadeiro, profundo, possa estar ao sabor de
interpretações diversas. Se V, Ex• permitir, cu digo. O que quero
deixar bem claro- esse é meu entendimento- é que não diga ama·
nhü, seja qual for o resultado das eleições de 1976 c de 1978, que a
Rc:voluçi'io estava cm causa, que esse voto foi a favor ou contra a
Revolução. Nào. Vamos para a eleição municipal, depois; iremos
paru Udciçào geral, mas a Revolução, como reconhece V, Ex•. é um
fal<l histórico irreversível, que não csuí mais cm julgamento cm
qualquer eleição que se proceda no Brasil. Isso é que é importante
para que nüo caiamos num dédalo de intcrprctai;ões, de confusões
que não ajudarão nem a nós nem a.v. Ex•s
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
de V. Ex• Esta confusão não deve ser estabelecida c, por
isso, .. ,

cxplic:~çt10

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- . , . foi muito
oportuna a íntcrve~ção, pam ,que se esclarecesse o sentido daquelas
~lfirmaçõt:s contidas no discurso feito,
Mas para quem tem dúvida sobre o futuro, as eleições de 1976clciçilcs municipods cm que v5o ser eleitos Vereadores c Prefeitospodcriio ter uma interpretação dircrcnte, rcvan.chista, Mais do que a
rrr.:\'isflll, cm rt:l:.1çr10 uo futuro. vale-nos a exp~riência em relação
ao passalh>. O MDB ganhou as eleições de 1974, que não eram muni·
cipais. clciçôcs majoritárias, para o Senado da República. Obtivemos
ue~csscis milhões de votos c a ARENA recebeu onze milhões, aproxi·
mudan1cnte ...

O Sr.· Petrõnio Portella (AR/'NA -

PI) -

O Sr. Luiz VIana (ARENA- BA)- E que cu subscrevo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas veja
V. Ex• que o Senhor Presidente não põe cm dúvida o fato de quenão untes de uma eleição municipal, mas depois de uma eleição
nacional - ele vem proclamar a uutcnticidndc, a legitimidade da
vitória do MDB, c acrescenta - isso é muito importante que se
diga.,
O Sr, Petrônlo Portella (ARENA - PI) - O Presidente não
falou na vitória do MDB.,,
'
O SR. FRANCO MONTORO (MDB.- SP)- O inegável pro·
grcsso obtido pelo MDB ...
O Sr. Petrõnlo Porlello (ARENA- PI)'-: Progresso ...
'

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não podemos
discutir sobre vitória porque essa é a aritmética .. ,
O Sr. Pelninlo Portella (ARENA - PI) - Quer dizer que se
V. Ex• teve dez votos e na eleição seguinte teve vinte contra cin·
qUcnta, V. Ex• ganhou? Evidentemente que não. Nós tivemos um
milhão de votos acima do MDB em legenda partidâria c contra os
números nüo prevalecem argumentos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - V. Ex• não se
cm negar aquilo que não afirmo.

aprcs~c

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Então se V. Ex• não
infirma isso, muito bem!

e

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- preciso não
confundir as coi.sas: uma coisa é José Germano, outra. coisa é gênero
humano.
O Sr. Petrõnlo Portello (ARENA - PI) - Exatamcntc, V. Ex•
não há de confundir. , .
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Estou rcfc·
rindo·m• às eleições majoritárias para o Senado, c nessas eleições
majoritárias para o Senado , . ,

e

O Sr. Lulz Viana (ARENA- BA)- Melhor.

VlllllS,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)-Eacrcsccnta.,,

Dez milhões de

O Sr. Petrânlo Portello (ARENA - PI) verdade, mas
V. Ex• sabe que, às vezes, um belo scmblantç c uma juventude
ostensiva de um candidato, às vezes, desviam os rumos dos acon·
tccimentos, mas isso nilo quer dizer que seja derrota partidâria. O
voto de Partido a lei que diz que é outro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Estou dizendo
simplesmente que em 1974, nas eleições majoritárias para o Senado
da República, , . ,
·
O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - PI)- Estâ ccrtó, mas o
MDB perdeu pura a A~ENA cm votos de legenda.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Perdeu na
Câmara dos Deputados, perdeu nas Assembléias Legislativas dosEs·
lados c ganhou em cinco Estudos; mas nilo vamos confundir as
coisas ...

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Alguns
O Sr, Pctrônlo Portello (ARENA - PI) - E dai? Então nilo
tentaram desnaturar, O MDB tornou claro seu ponto de vista,.
conrunda, V. Ex• diga entiio que a ARENA ganhou, entretanto,
Tenho em mãos um argumento c um texto que para V. Ex•s houve candidatos do MDB que ganharam cm dczcsscis Estados , , ,
deve v:~ler muito. porque vale também pura nós: é do Presidente da
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V, Ex• cstd nau·
Rcptiblie:~. Su:1 Excclênciu disse em seu discurso do r.m do ano de 74,
frugando,
..
4uc o , Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Oposição,
alcançou substancial uvanço na autenticidade da suu acrescida
O Sr. Petrônlo Porlella (ARENA- PI)- a Lei. V, Ex• tem
e.1prcssàn politica,
'de se cingir à Lei e aos números, . ,
~o Presidente du República que se congratula c reconhece, ..
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Senador, cu
O Sr. Lulz Vlona (ARENA- BA)- E cu me congratulo com disse c rcur.rmo - c V, Ex• acaba de concordar comigo ...., na~
V. E.1°
eleições mujoritúrias (cruzum·se apartes).
·

e

-373O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Peço n V, Ex• que cituriu, talvez, outras autoridades como Rui Bnrbosa,.Montesquieu,
responda uo aparte ainda hú pouco dado por mim.
mas para argumentuçilo com V, Ex•, purcce•me que foi definitiva ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Se o MDB, nus
O Sr. Pctrônlo Portella (ARENA - I'() - V. Ex• não
eleições majorilúrias .de 1974, obteve dezesscis milhões de votos eu entendeu.
ARENA obteve onze milhões de votos; se o MDB elegeu dezesseis
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Tanto que
Senadores e a ARENA, cinco Senadores, quem venceu as eleições V. Ex• muda, agora. o tema para outro, porque ai ...
majori\úrius? f:. apenas disso que estou falando.
·
O Sr. Petrônlo Portello (ARENA- PI)- Em primeiro lugar;
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA·- PI)- Eleições pessoais. V. Ex• não demonstrou nenhuma discordância ou discrepância enNão há argumento, 1: evidente.
tre nós e o Presidente. Em segundo lugar, apenas regi!rlrei ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nu Câmara dos
Deputados, ganhamos nós. ·
O Sr. PetrônloPortella (ARENA- PI)- Não. Não é verdade!
(Cruwrn-se apartes),
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V, Ex• me permite?
O Sr. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Pediria
permissão para completar o texto que lia do Senhor Presidente da
República e fui interrompido - ou foi o Presidente interrompido
pelo seu ilustre Uder nesta Casa. Diz o Presidente dn Repllblica,
nesse discurso, à página 190 dn publicação oficial:
"0 inegável progresso obtido pelo MDB, sobretudo
com a maioria atingida em cinco Assembléias Legislativas,
nUa lhes deve: causar, aos arcnistas, desânimo maior.
Na verdade, é essa vitória do Partido contrário que legitima, sem discussão, a maioria da ARENA, como Partido do
Governo, nus Assembléias de dczesseis Estados da Federação
c, nutudamcnh:. no Congresso Nucionul.''
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Então, vejam
V. Ex•s: us eleições RUe já se realizaram, tiveram do Presidente da
República uma apreciação diferent~. Ele não diz que era caos
nenhum. Pelo contrário: u vitória do .MDB legitimou a vitória dn
ARENA em outros lugares. Por que voltar agora atrás e dizer que é
um perigo a vitória do MDB, que pode estabelecer um caos numa
parcela de confusões àeste respeito?
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• me permite
um aparte? (Assenti!llento do orador,)- Eu me cqngratulo com o
líder da Oposição, porque o processo de sua identificação com o
Senhor Presidente du Repllblicu é tamanho que V, Ex• fula, lendo
um trecho dó discurso do Presidente Geisel e diz: "Ó Uder
interrompe o Presidente". f:. como se não houvesse duns pessoas,
umu só estnrin u representar ambas. Sob este aspecto cu me congratulo com V. Ex• por essa identincação tão grande.
O SR. FRANCO J\10NTORO (MDB - SP) - Antes de
V. Ex• ir adiante cu queria. já que V, Ex• tomou o aparte sem que
lhe fosse concedido
...
o

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- V. Ex• apenas
disse que era pcrigosíssima a vitória do MDB.
·
O Sr. Petrônlo
ou não o aparte?

Port~llo

(ARENA - PI) - V, Ex• me

O SR. FRANCO MONTORO (MDB concedo o aparte a V. Ex•

SP) -

~oncede

Agora,

O Sr. Petrõnlo Portello (ARENA- PI)- Eu registrei, como fato auspicioso, V. Ex• estar lendo e, interrompido, declarar que eu
estava interrompendo o Senhor Presidente. Eu estava aparteando
V. Ex• que lia trecho de discurso do Senhor Presidente. Eu quis, simplesmente, com humor, significar a importância desse acontecimento: o Lldcr da Minoria desejando confundir-se com o Senhor
Presidente. Como isso i: significativo. V. Ex• cm nenhuma hipótese
mostrou que estamos em discordáncia com o Senhor Presidente, Ao
contr:lrio, já foi bem esclarecido pelo nobre Senador Luiz Viana, seu
ponto de vista, e nós não falamos em caos. O caos é de V, Ex•, talvez
traído pelo subconsciente. Aqui, em nenhum momento, uludiu-se a
caos e desordem. V. Ex• é que, na exaltação que lhe i: própria, talvez
até para efeito cê:nico, usou caos, desordem, c assim se fez intérprete
de outros e não. de nós. Quanto à identifiaação que há pouco aludi,
peço a V. Ex• que, estundo tão identificado, niio queira colocar-nos
em divórcio l:om o Senhor Presidente, porque assim estará sendo.
mais realista do que o rei.

•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeç,, a
colaboração que V. Ex• mesmo diz cm, grande parte, ser
humorística, para fazer comparações laterais ao assunto, que
entretanto, pura nós do MDB í: sério.

o Sr. Pctrônlo Portella (ARENA - PI)- SÓ uso o humor
quando V. Ex• a isso me obriga. ~as não subia estar deixando de ser
sério. Consulte as notas taquigráficas e verá com que seriedade estou
tratando do assunto.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nós nos
consideramos injuriados todas as vezes que se afirma ser o MDB um
movimento subversivo, revunchistu ...

o Sr. Prtrcinio Purtella (ARENA- PI i-Permite V. Ex•'!

PI)- Nilo. V, Ex• me

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... e todas as
vezes cm que .se põe em dúvida a possibilidade do MDB assumir,
como qualquer outro Partido legitimamente organizudo no Brasil, as
funções pura as quais o povo brasileiro o elegeu.

O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP) - Permita-me,
entilo, qi"c, ugoru, com gestos, interrompa, pura responder esse
aparte,

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. E.x• um
upurtc?

Q.Sr, Petrônlo ~ortella (ARENA conccc.lcu, com gestOs.

O Sr. Pctrônlo Portcllu (ARENA- PI)- Com palavras.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A invocuçilo do
Senhor Presidente du Repllblicu, no caso, corresponde àquilo que,
cm lógica, se denomina o nrgumento ad homlnem. Pura V, Ex•s u
puluvrn do Presidente da Rcpllblicu deve villei muito, principalmente
pura V. Ex•, que é lldcr pessoal de Suu Excelônciu nesta Casa,
Entilo, cito o Presidente Ernesto Gcisel contru V. Ex•s; ó o que se
chama o argumento ud homlnem, Se cu estivesse discutindo no MDB,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- f:. sobre esse
aspecto s~rio ...

0 Sr. Petrônlo
Portella (ARENAPI)- Permite V. Ex• um
o
I
npnrtc'!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... c
fundurncntnl que desejei, ncstu intcrvcm;rto, Sr. PrCsidcnh: ...
O Sr. Petrônlo Portello (ARENA- 1'1)- Permite V, Ex• um
upurtc'?

-374O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... esclarecerc parece que o assunto ficou perfeitamente esclarecido- ...
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... o sentido das.
palavras do nobre Senador Luiz Viana.
Darei o aparte ...
O Sr. Petrónlo Portella (ARENA - PI)- Tenho n impressão
que V. Ex• viu seriedade no que cu disse, quando, inicialmente, dei
um aparte ao discurso de V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Mas foi V. Ex•
que disse que era humorismo o que cu estava falando ....
O Sr. Pelrônio Portella (ARENA- PI)- Ver as coisas com humor não é ser humorista. No final achei humorístico, não o que cú
disse mas o quadro que presenciei: V. Ex• identificando-se com o
Senhor Presidente c querendo jogar-nos na oposição. evidente que
só posso ver isso cm termos humoristicos. V, Ex• leia depois o aparte
que inicialmente dei, c verificará com que seriedade vi c ouvi no
pronunciamento de V. Ex! O mais sério c mais grave é que o aparte
não foi respondido. V. Ex• tomou atalhos c, cm verdade, deixou no
ar as preocupações aqui expressas pelo nobre representante da Bahin
em seu brilhante discurso na tarde de hoje.

e.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - E assim volta·
mos ao marco zero, Sr. Presidente. Toda n discussão foi inlltil. Eles
têm preocupações ainda, o Presidente não as tem. Fico com o
Presidente e contra V. Ex• Com ou sem humorismo.
O Sr. Uzaro Barbou (MDB- GO)- Quem cstã sendo mais
realista que o rei, nobre Lider?!
O SR. FRÂNCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o nobre
~coador Leite Chaves.
O Sr. ulle Cha•n (MDB- PR)- Senador Montoro, quero
voltar àquela parte dó discurso de V. Ex• sobre o reconhecimento do
MDB de que a Revolução é um fato irrcmisslvcl, é um fato irrctroagl·
vcl. Então, quero fazer uma comparação com a Repllblicn. Por cxcm·
pi~. depois da Rcpllblica, houve diversos governos republicanos, e
todos foram presidentes republicanos. Mas o fato de se ser contra
um governo republicano ou contra determinados desvios de um
governo republicano não quer dizer ncccssnrinmenlc que sejamos
contra a Repllblica. e. o mesmo caso: são governos da Revolução.
Somos contra alguns c alguns atos como acabamos de enunciar, mas
não somos cootra alguns postulados que a Revolução criou. Por
exemplo, as eleições indirctas de Presidente da Rcpllblica, que somos
obrigados a aceitar c estamos aceitando, na verdade. De forma que o
fÍl!o de se ser contra um desvio, contra um governo isoladamente,
nao se é contra o processo, mesmo porq11e ele é irrcmisslvcl.
Entender de modo contrário seria possível se retroagir, seria posslvcl de se fazer um fato temporal, remissível. Era este o aparte que
queríamos dar a V. Ex• quando foi de extrema felicidade nesse ponto
de seu discurso ao negar validade conceituai elilosófica ao discurso a
que V, Ex• se refere.
.
O Sr. Uzaro Buboza (MDB- GO)- Permite o orador um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Pois não.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Apenas, eminente
Lfder, paru dizer que V. Ex• por certo fala por toda nossa Bancada, o
que não precisaria de um apurtJ nosso. Apenas pura registrar um
fato. O nobre Senador Petrónio l'ortella, como Lrdcr do Governo,
toda vez que V, Ex• ou qualquer Senador da Bancada do MD8
apresentu nesta Casa argumentos lógicos c irrcbaUveis, S, Ex•

procura sair com uma rapidez extrema pela tangente c usa essa tãtica
agora para impedir que V. Ex• desenvolva o seu raciocínio. Nós,
evidentemente, nos identificamos- c aqui vai uma resposta paralela
no Lidcr do Governo- com o Presidente da República toda vez que
ele faz ou pratica um ato de justiça, porque nilo somos - c isto ficou
claro- uma Oposição corltcstatória; fazemos oposição ao Governo,
mas não ao Brasil, como muito bem V. Ex•, eminente Lrdcr,jã teve
oportunidade de dizer vArias vezes. Toda vez que o Presidente da
República acertar numa medid.a, Sua Excelência pode ter o aplauso
da Oposição, sem que isto, de forma alguma, signifique uma rendi·
çilo de nossa parte ou que a Oposição adotc posições menos claras
ou menos dignas. lgualmcnté, toda vez que o Governo cometer um
equivoco, como recentemente o Presidente da República cometeu,
ao emprestar dimensões plebiscitArias às eleições municipais, ponto
que o eminente Senador Luiz Viana foi muito correto ao analisar
essa interpretação, onde os resultados obcdcçcm muito mais aos il)tC·
resscs locais de compadrios, de amizade, onde a personalidade do
candidato a prefeito ou .a vereador é a lônica principal a influir no
resultado, é óbvio que não se pode deixar de reconhecer que houve al
um erro de interpretação por parte do Senhor Presidente da Rcpúbli·
ca, o que, aliãs, pelo eminente Sc.nador Luiz Viana foi corrigido cm
seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
contribuição magnifica de V. Ex• c é:onccdo o aparte ao eminente
Senador Pctrónio Portclla.
O Sr. Petrônlo Porlella (ARENA - PI) - Tenho o que
responder, porque agora fui citado. jl.ntcs de tudo,, quero uma vez
mais congratular-me com a Oposição. Pode lançar contra o Lldcr do
Governo todos os dardos; desde que elogie o Governo, sinto-me
absolutamente feliz e edificado. Respondo ao Senador Uzaro
Barboza com louvores, mas respondo ao representante do Estado do
Param\, Senador Leite Chaves nos seguintes termos: S. Ex•
comparou duas revoluções: uma da qual adveio a República, outra,
a de 1964. Quando se combatiam os governos republicanos,
evidentemente que não estavam contra a República, porque não se
atacavam seus princípios bãsicos. Revolução dF principias c de idéias
ambas. Rcs<a saber se, de fato, V. Ex•s estão com as idéias c os
princlpios da Revolução ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB ~ SP) - A Democracia,
o principio da lei ...
O Sr. Petrônlo Porlella (ARENA- PI)- A Emenda Consti·
tucional n• I e as normas c instituições, isto é que é Revolução. Por
quê? V. Ex•s. têm, evidentemente, que se situar em. termos de idéias c
de princípios, c não cm movimento armado, destituído de idéias c de
princípios. Ou V, Ex•s estilo com estas idéias e com estes princípios
da Revolução de 1964 ou não estão. Este é que é o problema. e. o nó
górdio da questão·.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V. Ex• pode
anunciar estes principias?
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Jâ os proclamei,
vnmos partir deste principio: todos aqueles consubstanciados nos
atos a que me referi hã pouco.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A Democracia
é um deles?
O Sr. Petrônlo Porlelia (ARENA- PI)- Evidente.
O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP)- A divisão dos
poderes é outro?
O Sr. Petr6nlo Portella (ARENA- P~)- V. Ex• nilo ...
O SR. FRANCO MÓNTORO (MDB- SP)- A independência de poderes é outro?
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O Sr, Pelr6nlo Portella (ARENA- PI)- verdade,

O SR. FRA{IICO MONTORO (MDB- SP)- Não, í: isso tam·
bém. Acrescente V. Ex• um mais.

tempo relativamente pequeno de consolidação democrática c tem os
rccursgs abundantes do petróleo. V, Ex• há poucos dias citou a Co·
lômbia que cm seguida mergulhou cm estudo ·de sitio.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- E. neste
pcrlodo é que ela conseguiu fazer o seu desenvolvimento.
No tempo dos governos autoritários, 90% do resultado do pctró·
lco da Venezuela, nos regimes autorilârioS, ficava com as empresas
particulares; no regime democrático da Venezuela, 90% do resultudo
fica nu Venezuela, e apenas 10% com us empresas estrangeiras.
Aliás, cu estranho que o nobre Líder da Maioria, levado por um
entusiasmo de oratória, assuma posições que dificilmente podcril
sustentar.

O Sr. PllnWo Portella (ARENA - PI)- Um mais? Todos
aqueles que estio na Emenda Constitucional n• I. Todos esses prin·
clpios ...

O Sr. Petrônlo Porlella (ARENA- PI)- Então vamos mos·
trar a sustcntabilidadc dus razões. Estou aqui para debater com
V. Ex•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)-Todo poder
emana do povo c cm seu nome é exercido?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O exemplo que
deve ser apontado ao Brasil é o das nações cultas c civilizadas.

O Sr. PetrWo Portella (ARENA - PI) - ... consubs.anciados
na Lei Maior vigente no Brasil, são principias revolucionários. Isto ê
a Rcvoluçilo institucionalizada. Com algumas normas provisórias.
Evidentemente que passará, a partir do momento em que o processo
se esgotar, c tcrA um corp.o s6, fora, absolutamente, outros parâmetros, não os parâmetros da que a Lei Maior intcgrativa dos princ.í·
pio~ c das id6ias. Se V, Ex•s acham que a Revolução consti.tui
simplesmente aquilo que diz respeito às idéias de Montesquieu, di·
.visão absoluta dos poderes ...

O Sr. Pctrônio Portellu (ARENA- PI)- Nós as temos como
modelos, mas não podemos, absolutamente, eliminar as etapas
gradativas de desenvolvimento.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Primado da
lei?!
O Sr. PetiWo Portella (ARENA - PI)- Primado da lei, cxa·
lamente.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Independência
da justiça?
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O Sr. PetrWo Portella (A RENA- PI)- só issb?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Ninguém falou
cmÕIDIIII,
O Sr. PllnWo Portella (ARENA - PI)- Retiremos o ablolull: os principias de Montesquieu. V. Ex•s estão fugindo exala·
mente ao debate, ao nó górdio da questão.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não! Montes·
quicu ... V. Ex•sestilo longe, Mas, a Inglaterra c a França também ...
O Sr. Ptlrtllo Portella (ARENA - PI)- A Revolução teve
principias que, inclusive, modificaram a ortodoxia da divisão dos po·
deres. A Rcvoluçilo teve principias que modificaram radicalmente o
processo lcgislátivo. Estão consubstanciados na Lei Maior. Esses são
os principias, também bAsicos, que nós consideramos indispensáveis
ao Estado Moderno, que V. Exts nilo querem, porque querem sim·
plesmcntc o retorno àqucllis idéias clAssicas do passado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Estado Mo·
derno é. a 'lnalatcrra, é a França, é a llãlia, a Sulça, a Bélgica. E não
são as tribos africanas.
O Sr.......... Portella (ARENA - PI) -Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -·V. Ex• não
pode pretender que se estabeleça .. : V. Ex• faz um discurso paralelo.
O Sr. PetrWo Porttlll (ARENA - PI) - V. Ex• dA ou nilo o
aparte? V, Ex• nilo pode discutir esse assunto na base de considerar
o Brasil ao mesmo nlvel de cultura c de dcsénvolvimento dos palses
pré-citados, Se V. Ex• faz isso, V, Ex• falseia, V, Ex• não se inspira
na realidade nacional, V. Ex• está divorciado desta realidade que a
Revolução contempla• e, por isso mesmo, é irrcvculvcl.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- V, Ex• acha
que a Venezuela tem um lndicc de consciência politica maior que o
do Brasil?
O Sr, Petrôalo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• sabe que a Ve·
nezucla passa por uma situação conjuntural bem diversa da do Bra·
sil. V. Ex• não pode comparar a Venezuela, que tem um espaço de

O SR. FIJANCO MONTORO (MDB- SP)- Esta é a difcren·
ça que nos separa. Nós achamos que o Brasil está maduro para a De·

mocracia.

ci Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• quer institui·
çõcs artificiais. Isto mostra que V. Ex• não pode considerar-se revo·
lucionãrio.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Isto mostra
que o Brasil está maduro para a Democracia c quer iniciar um pro·
cesso de normalização democrática. 'E V. Ex• acha que o Brasil está
muito longe disso, que não podemos nos comparar às nações demo·

cráticas.

'

O Sr. Pelrônlo Portella (ARENA - PI)- Eu me faço intí:r·
prctc do Governo e se V. Ex• pegar ci discurso do Presidente da Repú·
blica vcrã que Sua Excelência reiteradas vezes falou cm desen·
volvimcnto intcg,ral, isto í:, no seu trlplicc aspecto social, económico
c politico. Há intcrdcpendí:ncia.
O SR. FRANCO !\fONTORO (MDB- SP)- Nações como a
França, a Bélgica c Inglaterra. Acabei de ler trechos cm que o Presi·
dente da República elogiou c se congratulou com o Brasil pela vi·
tóriu do povo brasileiro, cm 1974. Muitos, usando das premissas de
que V. Ex• parte, diziam: não se deve reconhecer este resultado. Não
se pode dar o poder a um Partido c à Oposição. E 'não se queria reconhecer o resultado das eleições. Houve um momento de perplexidade
c não foram poucas as vozes que, partindo das premissas de V. Ex•,
achavam que o Brasil não estava maduro para tirar as conseqUÇncias
em que o povo se manifestou livremente.
O Sr. Pelrônlo Portella (ARENA- PI)- Quem disse isto?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)- Mas o Prcsidcn·
te da República, o representante das Forç!Ís Armadas, cm declara·
çõcs solenes c históricas ...
O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- V. Ex• cria um fantasma,
para depois ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nilo. Não
somos nós que estamos criando fantasmas, os fantasmas estão sendo
criados por outros. Estou apontando fatos. Temos uma eleição
municipal c somos, uqui, desafiados. Silo palavras literais do discurso.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI)- V. Ex• jã aceitou os
esclarecimentos do Senador Luiz Viunu.
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parte, a outra. Na parte final onde vai V. Ex• verificar cxatamcntc o
inverso. Diz o nobre Senador Luiz Viana:
"O Brasil está a esperar dos responsáveis pela Oposição
urna palavra, uma decisão clara,-incquivoca, que permita aos
brasileiras saber que sentido se pretende dar às eleições de
1976, para mim - diz o Senador Luiz Viana - meras c
simples eleições municipais, de âmbito local c partidário."

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Estou apenas prevenindo.

Nenhum,

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- PI)- Então, V. Ex• csque·
ce tudo que diz.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nilo. Hoje
nenhum, mas com freqUência ...

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - PI)- v. Ex• estâ cometcn·
do uma injustiça. Faço questão de prezar todos os,colegas, inclusive,
O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- Qual~ discordância qÜc aqueles que militam na Oposição; V, Ex•, 'hoje mesmo, fez uma boa
V. Ex• tem ai?
parle do seu discurso cm humorismo. A~ho que nilo estou ~alando
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não, agora, num idioma diverso. Porque não é desrespeito, não implica em
concordo com V, Ex•. Mas quem discorda de nós é o Presidente da desrespeito, o humor; ao contrârio, às vezes, temo$ que dar uma
resposta dura, temperando com o humorismo. Mas, quero situar
República, que disse que essas eleições teriam sentido plebiscitário.
exatamentc nesse campo para ver o seu artificialismo. V. Ex• cita um
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
trecho do discurso do ilustre· Senador Luiz Viana c diz que concorda
com o mesmo, depois se apaixona, grita, ~ocifcra c termina, final·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- V, Ex• atirou mente, dizendo que o Senador é contra a declaração do Senhor
no que viu e acertou no que não viu. Quem afirmou isso foi o Senhor Presidente da República. O Senhor Presidente da República é o mais
Presidente da República. O MDB continua a afirmar que essa elei· eminente politico, é Chefe Supremo da Aliança Renovadora Na·
ção é municipal. Todo mundo sabe, basta ler os jornais e estar cional e nessa categoria pode falar, dizer à Nação na conformidade
informado que foi o Presidente da República quem, numa reunião da ética a que jamais fugiu, tudo que entender nccessério, ao
feita no Estado do, Paraná, declarou que essas eleições s.ão um plebls· esclarecimento dó eleitorado. E, guando Sua Exulência deixou
bem claro que gostará da vitória dÓ seu Partido nas eleições, põdc
cito.
significar à Nação que terá como Presidente uma demonstraÇão de
Então, vê V. Ex• que o nosso compromisso não é nem com o sentido plebiscitA rio. Sua Excelência nilb quis ·absolutamente
Presidente da República c nem contra o Presidente da República. O
desvirtuar o sentido das eleições, porque esse sentido.estA expresso
nosso compromisso é: com a verdade, é: com a objelividadc, é com o
na lei. O sentido que Sua Excelênciá quis dar foi exatamcnte o de
interesse do povo brasileiro. E rão se pode, é este o sentido do nosso
como rcccbcrâ o pronunciamento das urnas, como also que importa
.protesto, levantar fantasmas afirmando que a vitória da Oposição se·
na aprovação das diretrizes supremas da Revolução. Isso V. Ex• n.ão
rá uma ameaça ao Pais ....
pode negar. A partir do momento cm que o eleitor, seja do âmbito
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um municipal ou estadual, esteja a votar na ARENA, evidentemente,
está dando o seu apoio, cstã dando o seu consentimcn'to às normas
aparte?
vigentes e às diretrizcs do Governo, traçadas pelo ilustre Presidente
' O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... c que precisa· ·Ernesto Geisel.
mos rctificar c esclarecer o nosso povo.
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Votos dados à ARENA,
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- .PI)- Permite V. Ex• um
votos dados à Revolução.
aparte?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Votos dados à
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não precisa· Revolução, exatamentc, de maneira que esse protesto de V. Ex• cai
mos reli ficar coisa nenhuma. Se alguém precisa reli ficar csiã daquele no vazio. V. Ex• a esta altura jã cstâ antecipando razões da derrota·
lado, serão os liderados ou o Lidcr.
do pleito de 1976. Já a esta altura V. Ex• quer significar, por
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um antecipação, que se o MDB perder as eleições de 1976, nilo tcrâ
dccaido da confiança do povo brasileiro.
upurte1
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Porque uma
coisa é. eleição municipal c outra coisa é plebiscito. O problema não é
nosso, não queiram jogar sobre nós o problema que é de V. Ex•s.
O Sr. Petrônlo Porlella (ARENA- PI)- Este é o sentido ela·
roque é: preciso afirmar-se aqui sem dubiedades.
O Sr. Uzaro BarboZI (MDB- GO)- Muito bem!
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Darei o aparte
u V, Ex•, mas peço que se atcnha a f~tos, responda com argumentos,
c não venha com ataques pessoais, com humorismo ou' com quais·
quer outras considerações que desviem a discussão fundamental so·
bre isso. Hã um fantasmn que está sendo lançado. Acabamos de
definir esse fantasma.
O Sr. Petrônlo Portello (ARENA - PI) - Inicialmente,
V, Ex• apontasse qualquer gesto, ato ou palavra de senti·
do desrespeitoso pura que, publicamente, disso me retrate.
~oslarla que

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)'- Pediria a V. Ex•
que terminasse o seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Se- V. Ex•·
argumenta sempre assim ...
O Sr. l'etrônio Portella (ARENA -.PI) - Eu gosto muito de
saber disso, porque os Anais vão dizer quem se désviou do assunto. ·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Que 'v. Ex•
nt·gumcntc sempre assim, invocando a voz do povo que, para nós, de·
ve ser o juiz supremo.
O Sr. Petr6nlo Portella (ARENA- PI)- Autorizado por ele é
que estou falando com V, Ex• c dialogando,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Folgo, Sr.
Presidente, cm ver que nem o Presidente pretendeu dar a estas
eleições municipais o curâtcr de uma manifestação plcbiscit6ria.
O Sr. Pctr6nlo Portella (ARENA- PI)- Mas cm sentido de
aprovação do seu Governq c da Revolução.
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MDB nilo houve nenhuma outra afirmação senão a do que
eleições silo municipais ...
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O Sr. Petr6Dio Portella (ARENA - PI) - Agora cstâ muito
calmo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - :.. c estamos
preparando nossos candidatos a Prefeitos c a Vereadores,. fazendo
estudos da situação cm cada Jt!Uniclpio, tomando os temas locais c os
temas nacionais, . porque ~ evidente que os temas nácionais
interessam a todos os munic(pios brasileiros,
· Esta campanha serA feita, Sr. Presidente, aaora com a certeza
declarada aqui de que seu resultado scrA reconhecido.
Parecia, pela leitura do trabalho, que duas alternativas se
apontavam c as duas inaccitAvcis. Ou recusar-se o apoio, a cntrcaa
do poder aos que a contestam ou conscrv'ilo . cm termos
incompalfvcis com os principias mais elementares, ou se entrega aos
contestadores ou nilo se entrega c se viola a democracia.
Agora, vemos que hA uma terceira alternativa: Essa terceira·.
alternativa foi a reconhecida pelo Presidente da Rcp6blica: ~ aquela
que deveria ser tacitamente aceita c proclamada por todos nós.
No meio de todas as discussões parece ter ficado claro, Sr.
Presidente, c este ~ o nosso objctivo; ~ que o MDB ~ um Partido
legitimo, que pode ganhar ou perder as eleições, mas o juiz da vitória
ou da dcrroia scrA o povo brasileiro c nilo outros.
O Sr: Pell6alo Portella (ARENA - PI) - Nilo ~ juiz nilo,. ~
autor.
O SR. FRANCo MO!in'OIO (MDB - SP) - Com imensa
satisfação cumprimentaremos a ARENA se ela obtiver a maioria c
temos a certeza de que ela farA mesmo, ao reconhecer a vitória do
r>!ovimcnto Democrático Brasileiro.
I> preciso, Sr. Presidente :.... c este foi o objctivQ dessa
intervenção -, que nilo se levantem suspeitas sobre um Partido que
se organizou .com sacrirlcio c com luta,· que aprovou seu programa
cm convcnçilo e o registrou na Justiça Eleitoral c nilo recebeu a
contestação de ningu~m; nem de um Promotor;: ou de qualquer
Partido advcrsârio, que luta lealmente, que ganha c perde as eleições,
mas que quer ser, como estA sendo no Brasil, um movimento de
resistência dcmocrAtica, para creditar que o Brasil, como as outras
nações civilizadas ·.c cultas, tem um povo capaz de viver a
democracia. Este ~ o nosso programa c folgo cm ver, agora
reconhecido pela palavra de todos, que aquelas interpretações que
decorriam de umi leitura dircta do .texto nilo correspondem ao
espirita daqueles que representam, nesta Casa, a Aliança Renovado·
ra Nacional. Somos dois Partidos democrAticos, ambos lcgftimos c
que nilo aceitam a peçha de serem Partidos que queiram voltar ao
passado, que defendam a subversão ou a corrupçilo.
A nossa luta ~ por um Brasil desenvolvido, democrático,
rndcpcndcntc c, acima de tudo, com justiça social.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. o· orador ~
cumprimentado.)

o

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
I> com .indis~rçãvcl C!1loção que ocupo a tribuna para ler um
documento que bflh define a maldade da atua!"dirctoria das Centrais
El~tricas F'tumlnc~lcs S/ A. ·
I> firmado por uma Senhora, mãe amanlfssima, que molhou
com 'as lágrimas do seu sentimento a carta que me enviou, c que vou
ler para que o Governador Faria Lima dela tome conhecimento c
bem a,.im a opinião p6blica do meu Estado,
Nas repelidas criticas que fiz ao Sr. Pâdua Amarante, Presidente
da CELF, sublinhei bem um traço negativo de sua personalidade: o

de penquldor. Um dos seu acólitos, desses fabricantes de "Prcss
Rclcasc", mentirosos, deu a entender que as· minhas intervenções na
Tribuna eram motivadas pelo fato de ter um parente meu sido
demitido hã dias da empresa estatal fluminense.
As,dcmissõcs de que tratei ocorrcl'llm h~ um ano passado c cu
jamais cometeria a estulticc de, passado tanto tempo, ocupar a
Tribuna do Senado para uma vendeta de carâtcr pessoal.
Estou ncarafunchando o que estA acontecendo na CELF. Jâ fiz
vãrias denúncias a respeito de obras sem concorrência, de novas
demissões cm quadros paralelos, etc.
· Estou certo de que o SNI deve possuir um amplo "dossiê" sobre
as atividadcs do Sr. PAdua Amarante c companheiros de Dirctoria.
Continuarei, entretanto, no mesmo propósito sincero de atacar
sem injuriar c sempre pronto a rctificar qualquer fato vciéulado c
não correspondente com a verdade.
Sr. Presidente, passo a ler a carta firmada por Dona Francisca
Villaça Fernandes, essa "Matcr dolorosa", cujas mãos simbolicamente beijo, no instante cm que dominado por profunda tristeza:
· "Rio, 30 de março de 1976.
"Amigo Vasconcelos:
Quem lhe escreve ~ a viúva de Mauricio Fernandes,
homem de trabalho que morreu hã dois anos, lutando pelo
crescimento de uma cidade que amava, BrasOia, no Hotel Nacional.
Com a morte de meu marido continuei a viver com um
filho moço c alegre, c é por ele que lhe escrevo,
· Peço justiça, Vasconcelos. Era funcionãrio· da CELF,
lotado no Departamento de Pessoal, adorava seu trabalho,
era feliz. Por~m. com a mudança de Governo c de dirctoria,
chegava c.m casa deprimido c dizia: mamãe, sexta-feira sai
novo listão com a demissão sumAria de dezenas de funcionârios. Breve scrâ a minha vez.
Uma quinta-feira, chegou com a noticia que havia sido
destituído da chefia c, para evitar uma demissão, fora ao
INPS onde, examinado por uma junta m~dica, entrou cm
bcncflcio. Desde este dia mudou: de alegre tornou-se triste,
mudou de comportamento, só ia à PUC, onde cursava
Direito. Porém, cu sentia nele uma 'mAgoa: não podia
compreender injustiças! Finalmente, quinta-feira, voltando
da Faculdade, teve cm casa, sentado ao meu lado, um enfarte
·. fulminante, falecendo.
Nilo~ por ele que cu peço a você, mas por aqueles que,
como ele, sofreram injustiças c qu~ tiveram suas vidas amarguradas.
I
Desde jâ, obrigada por tudo que você puder fazer.
Uma mãe desesperada
Francisca Vlllaça Femancln."
Avenida Copacabana 1227/601
Rio
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Sinto que os mcilf olhos estão molhados e ardendo c tenho certeza de que não~ da fulnaça do meu charuto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem i)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jcssb Freire.
O SR. JESS2 FREIRE (ARENA - RN. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
,
Esta Casa, ,por sua singular po'siçilo no Pais, é uma caixa de
ressonância, onde .vêm repercutir todas as vibrações da vida nacional
no que contenham de Interesse para a comunidade, qualquer que seja
sua dimensão de grandeza.
Sentimo-nos assim à vontade para trazer a V, Ex•, Sr. Prcsi·
dente, e ao Senado, o eco de um acontecimento que tivemos ocasiilo

de há pouco testemunhar, c .que consideramos da maior relevância,
nilo apenas para meu Estado mas para o Brasil.
Rcrcrimo·nos à inauguração, cm Natal c cm Mossoró, dos dois
primeiros centros sociais urbanos construidos no Brasil por inicia·
tiva do governo do Presidente Gciscl.
Tivemos a honra c o prazer de acompanhar o Ministro Arnaldo
Pricto cm sua viagem no Rio Grande do Norte com aquele objclivo,
podendo verificar o alcance da iniciativa c a im'cnsa repercussão. que
ela recolhe nos dois pontos pioneiros cm que se inst~la no Pais.
Como é do conhecimento de V. Ex•s, o alua! governo, anali·
sando q processo de urbanização por que estamos atravessando,
registrou a necessidade de equipamentos sociais para atender ao
lazer das populações, envolvidas pelas conseqUências da vida intensa
nos centros de maior densidade populacional.
Os Centros Sociais Urbanos resultam dos estudos realizados na
área dos Ministérios que integram o Conselho do Desenvolvimento
Social, tendo a Presidência da República aprovado o programa da
con$!rução de 6oo unidades cm todo o território nacional até 1979.
A eficiente atuaçào do Govcrna~or Tarclsio Maia tornou possl·
vcl que no Rio Grande do Norte rosscm construidos c inaugurados,
cm poucos meses, os dois primeiros centros do Pais, 'cm csrorço
conjugado dos governos do Estado c da União.
Nesses dois núcleos inicia-se, para' nossa alegria, uma açiio
comunitária de carátcr social, visando a aglutinar a capacidade soli·
dária da nossa gente cm ravor da melhoria das éondiçõcs c da quali·
dadc de vida. Situados nas áreas urbanas mais carentes, onde a
pressão imobiliária .• o desenvolvimento urbano vão esgotando as
ârcus de convivénciu, cabe a esses centros desenvolver um trabalho
social da maior importância, utilizando serviços já existentes, como
os do INPS, do PlPMO c do artesanato, c de outros a serem para ali
canalizados, como os de mcnore• c de pessoas idosas ..
Estamos à vontade para louvar c aplaudir essa iniciativa, Sr.
Presidente, pela vivência do problema na área da empresa privada.
Já há mais de um decénio, na condição de homem do comércio c de
dirigente de entidades associativas que representam essa atividadc,
tcm·nos cabido, cm etapas sucessivas, participar, dirigir c presidir a
cntid<~dc criada por nossa iniciativa para o serviço social dos comer·
ciários- o SESC.
Com os recursos exclusivos provindos dos empresários comer•
ciais, espalhamos cm trinta anos, por toda a extensão do território
nacional, uma rede de centros de serviço social, a que centenas de
milhares de cmpr~gados recorrem para suas horas de lazer para a
recreação, o esporte, o aprimoramento cultural c a aquisição de
conhecimentos que possam melhorar sua condição pessoal c ra!lliliar.
O poder público, com wa ampla capacidade de mobilizar rccur·
sos financeiros c técnicos, possui condições de ampliar, para todas as
categorias sociais carentes, esse tipo de assistência que os.cmprc·
sários do ~omércio c da indústria orcrcccm, na medida de suas pos· ·
sibilidades, aos integrantes dc.suas llrcas de acão.
Bem hajam o Prosidenlc Ernesto Gciscl c seu Ministro do Tra·
balho, Arnaldo Pricto, pela corajosa iniciativa da criaçiio dos
Centros Sociais Urbanos, dentro de um csplríto de prorunda compre·
cnsuo humana e social.
Como rio·grandcnsc do norte sentimo-nos rclizcs cm registrar o
auspicioso ncontccimcnlo·, que a diligência do Governo Tarclsio
Maia tornou passivei ler inicio cm nosso Estado, como primeiro
passo de uma grande c imporla.ntc campanha de dmbito nacional.
O registro que ora razcmos constar nos Anuis da Casa rcprc•
senta o penhor de nossó rcCoQhccimcnlo ao trabalho proflcuo do
Ministério do Trubalho, no sctor social de nossa terra. (Muito bem!)

.

Q SI\. PAUlDENTE (Magalhães Pinto) - Nilo hã mais
oradores inscritos.
Designo pura a sessão cxtraordinâria a realizar-se às 18 horas c
30 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
3, de 1976 (n• 42-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Marltimo, firmado entre a República Federativa do
Brasil c o Governo da República Francesa, cm Paris, a 24 de
outubro de 1975, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 209 c 210, de 1976, das
Comissões:
-de Relaç6es Exterlorei; c
- de Tra111p0rles, Coasunleaçats e Obraa Pllblleu.

-zDiscussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 16,
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão
seu Parecer n• 68, de 1976), que autoriza a Prcrcitura Municipal
José Bonirãcio (SP) a realizar operação de crédito no valor
CrS 1.500.000,00 (um milhão c quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 69, de 1976, da Comissão:
- de Consdtulçio e Jusdça, pela constitucionalidade
juridicidadc.

de
de
de
de
c

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 17, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 70, de 1976), que autoriza a Prcrcitura Municipal de
Osvaldo Cruz (SP) a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n'71, de 1976, da Comissão:
- de Conllltulçio e Jusdça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
..._
Discussão, cm turno único, do Projeto. de Resolução n• 18, de
1976 (aprcscniado pela Comissão de Economia como con~lúsilo de
seu Parecer n• 72, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Olimpin (SP) a realizar operação de crédito no valor d•
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 73, de 1976, da Comissão:
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

-5Discussiio, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n• 41, de 1976 (n• 49/76, na Órigcm),'
de 08 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha do Senhor Nestor Luíz
Fernandes Barros dos Santos Lima, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a runçi!o de Embaixador do
Brasil junto à República do Suriname.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
scssilo.

I Levama-se o sessão às 17 horas.) •

44• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 22 de abril de 1976
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Ãs 18 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - José
Esteves- José Lindoso- Cattctc Pinheiro- Jarbas PassarinhoRenato Franco - Alexandre Costa - Henrique de Ln Rocquc José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvldio Nunes Pctrônio Portclla- Wilson Gonçalves- Agenor Maria - Dinarte
Mariz ...:. Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro Marcos Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz
Cavalcante- Teotônio Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha
- Lourival.Baptista- Heitor Dias - Luiz Viana- Ruy SantosDirceu Cardoso - Eurico Rezcnde - João Catmon - Amaral
Peixoto - Roberto Saturnin'o - Vasconcelos Torres - Danton
Jobim -Nelson Carneiro- Magalhães Pinto- Franco Montoro
- Orestes Quércia - Lãzaro Barboza - ltaHvio Coelho Saldanha Dcrzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Lcnoir Vargas
- Otair Bcckcr- Daniel Kriegcr,
.

.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimental, declaro abCTta a sessão.
Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr, 1•-Secrctário.

elido o seguinte
OF. 022/76/G LG
22 de abril de 1976.
A Su~'Excclência o Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO Presidente do Senado Federal
Senhor Pmidcntc,
Na forma do disposto no artigo 86, do Regimento Interno, vc·
nho propor a Vossa Excelência o nome do Senhor Senador Henrique
de La Rocquc para integrar a Comissão de Constituição e Justiça,
cm substituição ao Senhor Senador Orlando Zancancr, que vem de
renunciar ao restante de seu mandato.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência a
reiteração do meu grande apreço, Senador Petrônlo Portella, Lldcr
da Maioria,
O SR. PRESIDENTE (Mngnlhiies Pinto)- A Presidência de·
signa o nobre Senador Henrique de La Rocquc para integrar a Co·
missão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiics Pinto)- Sobre a mesa, co·
municaçiio que será lida pelo Sr, I•-Secrctllrio,

elida a seguinte
GABINETE DO LIDER DA ARENA
Oficio n• 64/76
Brasrtia, 22 de abril de 1976.
A Sua Excclênciu
Senhor Senudor Jose de Mug'llhiics Pinto
DO. Presidente do Scnudo Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honru de indicur u Vossa Excclênciu os nomes dos se·
nhores Deputados Darcílio Ayrcs c Moacir Dullu, pnru intcgrurem,

cm substituição aos senhores Deputados Vieira da Silva c Menandro
Minahim, a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre u
Proposta de Emenda à Constituição n' 1/76-CN, que "altera a rcda·
çiio do§ I• do artigo 9'Í da Constituição",
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço.
-Parente Frota, Vicc-Lldcr da ARENA,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão feitas as
substituições solicitadas, (Pausa,)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis·
lativo n• 3, de 1976 (n•42-B/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Marítimo firmado entre a Rc·
pública Federativa do Brasil c o Governo da República Francesa, em Paris, a 24 de outubro de 1975, tendo
PARECERES favoráveis, sob n•s 209 c 21 O, de 1976, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; c
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-to, declaro-a encerrada.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.

eo seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1976
(N• 4l·B/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Marlllmo, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Fran_cesa, em Paris, a l4 de outubro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:

e

Art, I'
aprovado o texto do Acordo Mnrhimo •. õrmado
entre n República Federativo do Brasil c o Governo du República
Francesa, em Paris, a 24 de outubro de 1975.
Art, 2• Este decreto legislativo cntrnrú cm vigor na duta de sua
publicuçiio,
O SR. PRESIDENTE (Mngnlhiics Pinto) -Item l:
Discussiio, cm turno único, do Projeto de Resoluçiio n•
16, de 1976 {apresentudo pelu Comissiio de Economia como
conclusão de seu Pnreccr n• 68, de 1976), que uutori•u u Pre·
feitura Municipal de José Bonifllcio (SP), u realizar opcrucão

-380de Crédito no valor de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e qui·
nhcntos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 69, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. ·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
J;; o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•l6, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Josf Bonlf,clo (SP) a
realizar operaçio de crHito no valor de CrS 1.!00.000,00 (um
mllhio e quÍnhentos mil cruulros).
O Senado Federal resolve:
· Artigo I• lô: a Prefeitura Municipal de José Bonifâcio, Estado
de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros
fi~ados pelos itens 11 c III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de
outubro de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma
operação de crédito no valor de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão c
quinhentos mil cruzeiros), junto à Caixa Económica do Estado de
São Paulo S/A, destinada ao financiamento dos serviços de
pavimentação asfâltica a serem executados cm vias públicas daquela
cidade.
Artigo 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
17, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 70, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz (SP) a realizar
operação de crédito no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n•71, de 1976, da Comissão:
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti· lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçilo.
J;: o seguinte o projeto aprovado:

operaçilo de crédito, no valor de CrS 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros), com a Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S.A ..
destinada a financiar a complementação de nova etapa de obras de
pavimentação asfáltica, bem como a colocaçilo de guias c surjetus cm
vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magulhilcs Pinto)- Item 4:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçilo n•
18, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 72, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Olrmpiu (SP) a realizar opcraçilo'dc
crédito no valor de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 73, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
Em discussão o projeto. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados,
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação,
J;; o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃON•I8, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olfmpla (SP) a rea·
llzar operaçio de crêdlto no valor de Cr$ 3.000.000,00 (três mi·
lbaes de cruulros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• lô: a Prefeitura Municipal de Olimpia, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens I, 11 c III do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de
outubro de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma
operação de crédito, no valor de Cr$ 3.000.0000,00 (três milhões de
cruzeiros), com a Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S.A ..
destinada a financiar os serviços de pavimentação asfáltico a serem
executados cm ruas c logradouros públicos daquela cidade.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua
.publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 41, de 1976 (n•
49/76, na origem), de 8 de março do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Sr. Nestor Luiz Fernandes de Barros dos Santos
Lima, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diploma·
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Suriname.

Autoriza a Prefeitura Municipal de OSYaldo Cruz (SP), a
realizar operaçio de crêdlto no valor de Cr$ 1.000.000,00 (um
mllhio de cruzeiros).

A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da ulrnca h
do art. 405 do Regimento Interno, deve ser apreciada cm sessão
secreta,
A Presidência verinca, entretanto, acharem-se cm plenário
apenas 29 Srs. Senadores, número insuficiente para votação da
matéria. Nestas condições, n Presidência aguardará, por alguns
instantes, se complete o quorum necessário. (Pausa.)

O Senado Federal resolve:
Art. I• J;: a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de
São Paulo, autorizada a elevar, temporuriamentc, os purAmetros fi~•·
dos pelos itens 11 c III do artigo 2• da Rcsoluçilo n• 62, de 28 de
outubro de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Perdurando u ralta
de quorum, fica u matéria adiada para scssilo u ser oportunamente
convocada.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando
para u ordinárin de amunhiln seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17, DE 1976
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ORDEM DO DIA

- de Finanças, favorável, com voto vencido do Sr. Senador
Mattos Leão c voto vencido, cm separado, do Sr. Senador Ruy
Santos.

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 75, de 1976, do
Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de Antônio Porto Sobrinho, sob
o titulo "Dcnys, o Herói Discreto".
-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 79, de 1976, do
Sr. Senador Lourival Baptista c outros Srs. Senadores, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senador Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, na
solenidade de entrega de condecorações no Superior Tribunal.
Militar.

-3Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
33, de 1973, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o
salário mínimo profissional do Técnico Industrial cm Elctrônica,
tendo
PARECERES, sob n•s 777 a 781, de 1975, das Comissões
-de Cllllltltulçlo e Jullllça, favorável;
- de Lqblaçio Social, 1• pronunciamento: solicitando au·
diência do Ministério do Trabalho;
:z• Pronunciamento: (ouvido o Ministério do Trabalho),
contrário, com voto vencido do Sr. Senador Franco Montoro c voto
vencido, cm separado, do Sr. Senador Lázaro Barboza.
-de Scnlco P1ibllco Civil, favorâvcl; c

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
94, de 1975, do Sr. Senador Benjamim Farah, que altera o § 3• do'
artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 618 c 619, de 1975, das Comissões:
- de COIIItltulçlo e Juadça, pclP. constitucionalidade c
juridicidadc, com a Emenda que apresenta de n• 1-CCJ; c
- de Lqblaçio Social, favorável ao projeto c à emenda da
Comissão de Constituição c Justiça.

-5Discussão, cm pri.;ciro turno, (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do an. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 231, de 1975, do Sr. Senador
Benjamim Farah, que dispõe sobre financiamentos imobiliârios, com
recursos de fundos de acumulação de trabalhadores, à população
de baixa renda, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 3, de 1976, da Comissão:
-de Consdtulçio e Jullllça, pela incQnstitucionalidadc.

o SR. PRESIDENTE (Magalhães

Pinto) - Está encerrada a

sessão.

(Levanta-se a Sessão às /8 horas e50 minutos.)

4511 Sessão da 211 Sessão Legislativa da 8~' Legislatura,
em 23 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:·
Adalberto Sena - Altevir Leal -José: Esteves -José Lindoso
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Helvfdio Nunes- Petrônio Portella- Wilson Gonçalves-:- Dinar·
te Mariz- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Arnon de Mcllo Augusto Franco - Gilvan Rocha - Luiz Viana - Ruy Santos
Dirceu Cardoso- Eurico Rczcndc- Roberto Saturo ino - Itamar
Franco..:.. Magalhães Pinto - Orestes Quércia- Otto Lehmann ...,.
Lázaro Barboza - Italfvio Coelho- Saldanha Dmi - Accioly Fi·
lho - Leite Chaves - Lenoir Vargas - Otair Becker - Daniel
Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número
regimental declaro aberta a sessão.
O Sr, !•-Secretário vai procedei à leitura do Expediente,
); lido o seguinte

EXPEDIENTE

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1976

Apro•a o texto do Acordo Marítimo, nrmado entre a Re-.
pública Federatl•a do Brasíl e o Go•erno da República Fran•
cesa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• fl aprovado o texto do Acordo Marítimo, firmado
entre a República Federativa do Brasil c o Governo da República
Francesa, cm Paris, a 24 de outubro de 1975.
.
· - Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
·
PARECER N• 212, DE 1976
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 16, de 1976•.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Relator: Senador Renato Franco
De agradeclmento de comunicações:
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Rcsoluçilo
N• 58/76 (n• 95!76, na o~ig~m), de 20 do corrente, referente n no 16, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de José Bonifácio
aprovação dos Projetes de Decreto Legislativo n•s I, 2, 3 e 4, de 1976· (SP) a realizar operação de crédito no valor de Cr$ 1.500.000,00 (um
CN: da escolha do Senhor Carlos dos Santos Veras: c dos Projetos de milhão c quinhentos mil cruzeiros).
Decreto Legislativo n•s I, 5 e 6, de J976.
Sala das Comissões, em 23 de abril de 1976. - Danton Jobim,
Presidente - Renato Franco, Relator - Orestes Quércla - José
PARECERES
Undoso.
PARECER N•211, DE 1976
Comissão de Redação
Redação nnal do Projeto de Decreto Leglslatl•o n• 3, d~
1976 (n• 42-8{76, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador José Llndoso
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Decreto Lc·
gislativo n• 3, de 1976 (n• 42-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Marítimo, firmado entre a República
Federativa do Brasil c o Governo da República Francesa, cm Paris, a
·24 de outubro de 1975,
Sala das Comissões, em 23 de abril de 1976. - Danton Jobím,
Presidente - José Llndoso, Relator - Orestes Querela - Renato
Franco.
ANEXO AO PARECER N• 211, DE 1976
Redaçilo nnal do Projeto de Decreto Leglslatl•o n• 3, det
1976 (n'42·B/76, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do'
art. 44, inciso I da Constituição, c eu,
, Presidente do
Senudo Federo(, promulgo o seguinte

ANEXO AO PARECER N•212, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n• 16, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte

42, inciso VI, da Constítuiçilo, c cu,

RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Autoriza A Prefeitura Municipal de José Bonífácío, Es-.
todo de São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. I• fl a Prefeitura Municipal de José Bonifácio, Estado de
Silo Puulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa·'
dos pelos itens 11 c !11 do art, 2• da Rcsoluçilo n• 62, de 28 de outubro
de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma opera·
çilo de crédito no valor de CrS 1.500.000,00 (um milhão c quinhen·
tos mil cruzeiros), junto 11 Caixa Económica do Estado de Silo Paulo
S/ A, destinado uo financiamento dos serviços de pavimentação asfál·
tica u serem executados cm vias públicas duquela cidade.
Art. 2• Esta resoluçilo entra cm vigor na dotn de sua publi·
Cllçilo.
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Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1976,
Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução
n• 17, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
(SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS I.000.000,00 (um
.milhªo ds cruzeiros),
Sala das Comissões, cm 23 de abril dcl976.- Danton Joblm,
Presidente- Renato Franco, Relator- Ore5tes Quércla- José Lln·
doso.
ANEXO AO PARECER N• 213, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1976

RESOLUÇÃO N•

Autoriza a Prefeitura Municipal de Os•aldo Cruz, Estado·
de São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de
CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art: I•. Jj a Prcfcit'ura Municipal de Os~aldo Cruz, Estado de
Silo Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II c III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro
de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de CrS I.000.000,00 (um milhão de cruzei·
ros), com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo S( A, destinada a finat1ciar a complementação de nova etapa de obras de
pavimentação asfâltica, bem como a colocação de guias c sarjetas cm•
vias públicas daquela cidade.
Art, 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publi·
cação,
PARECER N• 214, OE 1976
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n•18, de 1976.
Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n• 18, de 19?6, que autoriza a ~rcfcitura Municipal de Olfmpia (SP) a
realizar operação de crédito no valor de CrS 3.000.000,00. (três mi·
lhões de cruzeiros).
Sala das Comissões, cm 23 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Renato Franco, Relator- Orestes Quércia- José Lln·
doso.
ANEXO AO PARECER N• 214, DE 1976
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 18, de 1976,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art ..
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte

valor de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), com a Caixa
Econômica do Estado de Silo Paulo S/ A, destinada a financiar os serviços de pavimentação asfâltica a serem executados cm ruas c
logradouros públicos daquela cidade,
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação,
PARECER N•l15, DE 1976
Comllllio de Retlaçio
Redação do •encldo, para o 2• turn~ regimental, do Proje-:
to del.el do Senado n• 109, de1974':
Relator: Senador Orestes QuErela.
A C?missão aprcsc~ta a rcdação do vencido, para o segundo
turno rcg1mcntal, do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1974, que
.dá nova rcdaçilo a dispositivos dos arts. 131 c 133 do Decreto-lei n•
,200, de 25 de fevereiro de 1967, para exigir a certificação da qualida·
de de produtos industriais na habilitação às licitações,
.sala das Comissões, cm 23 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quércla, Relator- Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N• 215, DE 1976
Retlaçio do tencldo, para o :z• turno realmental, do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1974, 06 nova rodaçio a
dlopooltlvos dos arts. 131 e 133 do Decreto-lei n• 200, de 25 de
fevereiro de 1967, para exl1lr a ~rtlftcaçio da qualidade de
produto• Industrial• na habllltaçio b l!cltaçileo.
O Congrcss~ Nacional decreta:
Art. I• Os arts. 131 c 133 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 131 Na habilitação às licitações, cxigir·sc-â ·dos
interessados, exclusivamente, docamcntação relativa:
1- à pcrsonalidadcjurldica;
11 - à capacidade técnica;
111- à idoneidade financeira;
IV- à ccrtincação da qualidade de produtos industriais.
Art. 133 Na fixação de critérios para julgamento das
licitações lcvar-se-ão cm conta, no interesse do serviço público, as condições de qualidade, rendimento, preços, condições
de pagamento, prazos c outras pertinentes, estabelecidas no
edital,
§ I• As condições de qualidade a que se refere o caput
deste artigo, quando se tratar de produtos industriais, cstuão
sujeitos aci certificado de qualidade fornecido pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização c Qualidade lndus~
trial, ou por entidade pública ou privada por este credenciada, nos termos do art. 5• da Lei n• 5.966, de li de dezembro ·
de 1973.
§ 2• Serâ obrigatória a justificação escrita da autoridade
competente, sempre que não for escolhida a proposta de menor preço''
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de
Siio Paulo, a reallzur operação de crédito no •alor de
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros),

PARECER N• 216, DE 1976
Comlsdo de Retlaçio
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n• 30, de
1976,-DF.
Relator: Senador Renato Franco

O Senado Federal resolve:
Art. 1•. l'i u Prefeitura Municipal de Ollmpiu, Estudo de Silo
Puulo, autorizada a elevar, tcmporuriamcntc, os ponimetros fixados
pelos itens I, 11 e 11) do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Sena·
do Federal, a lim de que possu realizar umu operação de crédito, no

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do
Senado n• 30, de 1976-DF, que ~ispõc sobre u organização bâsica
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c dâ outras providên·
cius.
Sula dus Comissões, em 23 de abril de 1976.- Danton Joblm,
Prosidente- Renato Franco, Rclutor- Orestes Quércla.
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, DE 1976

-384ANEXO AO PARECER N•216, DE 1976
Redaçio final do Projeto ·de Lei do Senado n• 30, de
1976-DF.Dispõe aobre a or1anluçio b'sl•• do Corpo de
Bombeiro• do Distrito Federol, e d' oatrai provldênclos.
O Senado Federal decreta:
TITULO I
Generalldodes

CAPITULO úNICO
Destlnaçio, Mluões e Subordlnoçio .
Art. I• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, organizado
com base na hierarquia c na disciplina, cm conformidade com as
disposições contidas no E•tatuto dos Bombeiros-Militares da
Corporação, destina-se a realizar serviços cspcc!ficos de bombeiros
na área do Distrito Federal.
ParAgrafo único- O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é
considerado Força Auxiliar, Reserva do Exército.
·
Art, 2• Compete ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal:
1- realizar serviços de prevenção c extinção de incêndios;
11- realizar serviços de busca c salvamento;
III - realizar perícias de incêndio relacionadas com sua
com pctência; c
IV- prestar socorros nos casos de sinistros, calamidades públi·
cas, catástrofes, sempre que haja ameaça de destruição de haveres,
vítima ou pessoa cm iminente perigo de vida.
Art. 3• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal subordina.
se administrativa c operacionalmente ao Secretário de Segurança
Pública.
TITULO II
Orw~onlzoçio B"la
CAPITULO I
Estruturo Geral
Art. 4• O Corpo de Bombeiros do Distrito· Federal será
'estruturado cm órgãos de dircção, órgãos de apoio c órgãos de
execução.
Art. 5• Os órgãos d~ dircção silo encarregados do comando c da
administração geral, incumbindo-se do plancjamcnto, visando à
organização da Corporação cm todos os nlvcis, às necessidades de
pessoal c de material c ao emprego do Corpo de Bombeiros do Dis·
trito Federal para o cumprimento de suas missões, com atribuições,
ainda, de acionar, coordenar, controlar c fiscalizar a atuação dos
órgilos de apoio c de execução.
Art. 6• Os órgilos de apoio atendem às necessidades de pessoal c
de material de toda a Corporação, realizando tão-somente as suas
atividadcs·mcio.
Art. 7• Os órgPos de execução realizam as atividadcs-lim,
cumprindo as missões, ou a destinação da Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, através da execução de dirctrizcs c ordens emana·
das dos órgãos de dircção c do amparo cm suas necessidades de pcs·
soai c de material dado pelos órgilos de apoio.
CAPITULO 11
Constltulçio e Atribuições dos Or1ios de Dlreçio
Art. 8• O Comando Geral é constituldo do Comandante Geral
c dos Órgãos de Dircçilo, que compreendem:
1- o Estado·Maior, como órgilo de dircçilo geral;
11 - as Dirctorias, como órgãos de dircçüo sctorial;
III- a Ajuddncia Geral;
IV- as Comissões:
V- as Assessorias.
SEÇÃO I
Do Comondonte Geral
Art. 9• O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Dls·
trilo Federal, responsável pelo comando c pela administração da
Corporação, será um oficial superior combatente do serviço ativo do
Exército, proposto ao Ministro do Exéréito pelo GWicrnudor do Dis·
trilo Federal.

§ 1• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército, o
Comandante Geral poderá ser um oficial BM do mais alto posto cxis·
tente na Corporação.
§ 2• No caso do parAgrafo anterior, sempre que a escolha não
recair no oficial BM mais antigo da Corporação, terá ele precedência
funcional sobre os demais oficiais BM.
Art. 10. O provimento do cargo de Comandante-Geral da
Corporação será feito por ato do Governador do Distrito Federal,
apót a designação, por decreto do Executivo Federal, do oficial que
passarA à disposição do Governo do Distrito Federal para esse fim,
ou após a aprovação da indicação, quando se tratar de Oficial BM.
Art. 11. O Oficial do Exército nomeado para o cargo de Coman·
dantc Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal scrâ
comissionado no mais alto posto existente na Corporação, caso a sua
patente seja inferior a esse posto,
SEÇÃOII
Do Ealodo-M1lor
Art. 12. O Estado-Maior, órgilo de dircçilo geral, responsâvel,
perante o ,Comandante Geral, pelo estudo, p~anejamento, coordena·
ção, fiscalizaçilo e controle de todas as at1V1dades da Corporação,
inclusive dos órgilos de dircçilo setorial, constitui o órgilo central do
sistema de plancjamcnto administrativo, programação e orçamento,
encarregado da elaboração de diretrizes e ordens do comando, que
ucionam os órgilos de Dircçilo Sctorial e os de Execução, no
cumprimento de suas atividades.

Art. 13. O Estado-Maior compreende:
1- Chefe do Estado-Maior;
11-Scções:
1) I• 'scção (BM/1)- assuntos relativos a pessoal e a legisla·
çilo;
b) 2• Seçilo (BM/2)- assuntos relativos a informações c assun·
tos civis;
c) 3• Scçilo (BM/3)- assuntos relativos a instrução, operações
c ensino~
d) 4• Seçilo (BM/4)- assuntos relativos a loglstica, cstatrstica,
plancjamcnto administrativo, e orçamento;
e) 5• Seçilo (BM/5)- serviços técnicos relativos à instalação de
equipamentos, medidas preventivas contra incêndios, pcrlcias e
pareceres.
.
I) Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) controle c coordenação de atuaçilo das Unidades Operacionais•.
Art. 14. O Chefe do Estado-Maior acumula as funções de
Subcomandante da Corporação, substituindo o Comandante Geral,
cm seus impedimentos eventuais.
Art. I5. O Chefe do Estado-Maior, principal assessor do
Comandante Geral, dirige, orienta, coordena c fiscaliza os trabalhos
do Estado-Maior.
Art. 16. O Chefe do Estado-Maior scrâ um oficial supcrioi BM
do mais alto posto existente nu Corporação, escolhido pelo
Comandante Geral.
§ 1• Quando a escolha de que truta este urtigo nilo recair no
oficial BM mais antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre
os demais.
§ 2• O substituto eventual do Chefe do Estudo·Maior será o
oficial superior BM mais antigo existente na Corporação.
SEÇÃO III
Das Dlretorl11
Art. 17. As Dirctorias constituem os órgãos de d1rcção sctorial,
organizadas sob a forma de sistemas, pura as atividudcs de pessoal,
de administração financeira, contabilidade c auditoria c de loglsticu,
compreendendo:
I - Dirctoria de Pessoal;
11- Dirctoria de Finanças; c
III - Dirctorlu de Apoio Loglstico,
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Sistema de Pcssônl, incumbe-se do plnncjnmcnto, coordenação,
execução, controle c fiscalização das ntividndcs relacionadas com o
pessoal.
'Art. 19. A Dirctoria de Finanças é o órgão dc.dircção sctorial
responsável pelo funcionamento do Sistema de Administração
Financeira, Programação c Orçamcntnçilo, Contabilidade c Audito·
ria.
Art. 20. A Dirctorin de Apoio Logfstico, órgão de dircçilo
sctorinl do Sistema Logfstico, incumbe-se do plnncjnmcnto, aquisi·
ção, coordenação, fiscalização c controle das necessidades de apoio
de saúde à Corporação c das atividadcs de suprimento c manutenção
de mntc~ial c instalaçõ.cs.
SEÇÃOIV
Da Ajudincla Gerll
Art. 21. A Ajudãncia Geral tem a seu cargo as funções
administrativas do Comando Geral, considerado éomo Organização
de Bombeiros Militares.
SEÇÃOV
DuComluan
Art. 22. As Comissões são órgãos de asscssoramcnto dircto. do.,
Comandante Geral, constitufdas para assuntos ·cspccflicos c tcrilo
caril ter permanente ou temporário,
Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Oficiais,
presidida pelo Comandante Geral da Corporação, c a Comissão de
Promoções de Praças presidida pelo Chefe do Estado-Maior, silo de
carlítcr permanente.
SEÇÃOV!
Das AIICISOrlas
Art. 23. As Assessorias, coristitufdas, eventualmente, para
determinados estudos que escapem às atribuições normais c cspccfli·
cns dos órgãos de dircção, destinam-se a dar flexibilidade à estrutura
do Comando da Corporação, particularmente cm assuntos
especializados.
CAPITULO III
Constltulçio e Atribuições dosórsios de Apolo
Art. 24. · -Os órgilos de apoio compreendem:
I- o Centro de Formação, Aperfeiçoamento c Especialização;
11- o Centro de Manutenção; c ·
III -a Policllnica.
Art. 25. O Centro de Formação, Aperfeiçoamento c
Especialização é o órgilo de apoio do Sistema de Ensino, subordina·
do à 3• Scção do Estado-Maior, incumbido da formação, do
aperfeiçoamento c da cspccializuçilo de oficiais c praças BM do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c, eventualmente, de civis
ou oficiais c praças de outras corporações.
·
Art. 26. O Centro de Manutenção é um dos órgãos de apoio
do Sistema Loglstico, subordinado à Dirctorin de Apoio Logfstico,
incumbido das atividndcs de manutenção do material da Corpora·
çilo, inclusive instalações.
Art. 27. A Policllnica é um dos órgãos de apoio do Sistema
Logfstico, subordinado à Dirctoria de Apoio Loglstico, incumbido
das atividades de assistência médica aos bombeiros-militares da
:orporação c seus dependentes.
CAPITULO IV
Constltulçio e Atribuições dos óraios de Execução

Art. 28. Os órgãos de execução do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal constituem as Unidades Operacionais da Corpora·
çào c, de acordo com as suas peculiaridades de emprego, silo de duns
naturezaS:
,
1- Unidade de Extinção de Incêndios; c
11- Unidade de Busca c Salvamento.
§ 1• Unidade de Exiin'çilo de incê.ndios é a que tem o seu cargo,
dentro de umu dctcrminudnlírca de rcsponsubilidodcs, us missões de
cxtinçuo de incêndios e suas dccorrêncins.

§ 2• Unidade de Busca c Salvamento é a que tem a seu cargo,
dentro da lírca do Distrito Federal, as missões de busca c salvamcn·
to, tonto terrestres, como aqulíticas.
Art. 29. As Unidades Opcraéionais do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal silo dos seguintes tipos:
1- Grupamcnto de Incêndio (GI);
II- Subgrupamcnto de Incêndio (S/01); c
111.- .Grupamc~to de Busca c Salvamento (GBS).
§ I• Cada Grupamcnto de Incêndio poderá ter um ou mais
Subgrupamcntos de lncêndiç subordina4os.
§ 2• Os Grupamcntos subordinam-se dirctamcntc ao Coman·
do Geral.

TITULO III
Peuoal

CAPITULO I
Do Peuoal do Corpo de Bombeiros
do Dlllrlto Federal
1\rt. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
compoc-se de:
1- Pessoal da ativa:
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
-Quadro de Oficiais BM (QOBM);
-Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBMfMcd);
-Quadro de Oficiais BM de Administração (QOBM/ Adm): c
-Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBMfEsp);
b) Praças Bombeiros-Militares (Praças BM).
II- Pessoal inativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada, compreendendo QS oficiais
c praças BM transferidos para a reserva remunerada; c
b) Pessoal Reformado, compreendendo os oficiais c praças BM
reformados.
§ I• O Quadro de Oficiais BM (QOBM) será constituído pelos
oficiais possuidores do Curso de Formação de Oficiais BM.
§ 2• O Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBMfMcd) será
constituído pelos oficiais qtJe, mediante concurso, ingressarem na
Corporação diplomados em medicina, por escola oficial ou rcconhc·
cida oficialmente.

.§ 3• Os Quadros de Oficiais BM de Administração
(QOBM/Adm) c de Oficiais BM Especializados (QOBM/Esp) serão
constituídos pelos oficiais, não possuidores do Curso de Formação
de Oficiais BM, oriundos da situação de praça.
§ 4• Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante
decreto, regulamentar os Quadros de que trata este artigo, por
proposta do Comandante Geral da Corporação, após a apreciação c
u aprovação do Ministério do Exército.

Art. 31. As praças bombeiros-militares serão grupadas cm
Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais c Particulares (QBMG
cQBMP),
§ I• A diversificação das qualificações previstas neste artigo
será a miníma indispensável, de modo a possibilitar uma ampla
utilização das praças nelas inclufdas.
§ 2• O Governador do Distrito Federal baixará, cm decreto, as
Normas para a Qualificação de Bombeiro-Militar das Praças,
mediante proposta do Comandante Geral da Corporação,
devidamente aprovada pelo Ministério do Exército.
C/> PITU LO II
Do Efetl•o do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal
Art. 32. O cfctivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
scrlí fixado cm lei especifica- Lei de Fixação de Efctivos do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal - mediante proposta do
Governador do Disirito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
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Efctivos, cube ao Governador do Distrito Federal aprovar, mediante
decreto, os· Quadros de Organização (QO), elaborados pelo
Comando Geral da Corporação c submetidos à uprccjaçilo do
Ministério do Exército.
TITULO IV
DlsposlçOes Trsnsltórlas e Finais
CAPITULO I
DlsposlçOes Transitórias
Art. 34. A organização básica prevista nesta Lei deverá ser
cfetivuda progressivamente, na dependência da disponibilidade de
instalações, de material e de pessoal, a critério do Governo do
Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
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Art. 35. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, na forma da legislação em vigor, poderá contratar
pessoal civil para prestar serviços à Corporação, tanto de natureza
técnica ou especializada, como de caráter geral.
Art. 36. Compete ao Governador do Distrito Federal,
mediante decreto, a criação, transformação, extinção, denominação,
localização e a estruturação dos órgãos de dircção, dos órgãos de
apoio e dos órgilos de execução do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, de acordo com a organização básica prevista nesta Lei c
dentro dos limites de efetivos fixados na Lei de Fixação de Efetivos,
por proposta do Comandante Geral da Corporação, após a
apreciação e a aprovação do Ministério do Exército.
Art. 37. Os órgãos de direção, de apoio e de execução terão as
suas atribuições definidas por ato do Governador do Distrito
Federal, mediante proposta do Comandante Geral da Corporação,
ouvido o Ministério do Exército.
Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogados os dispositivos relativos ao Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal contidos no Decreto· lei n• 9, de 25 de junho de 1966,
e demais disposições em contrário.
PARECERN•217, DE 1976
Comlosio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Reooluçio n•l3, 4• 1976.
Relator: Senador Orestes Quérciu
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 13, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tuquarituba
(SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros).
Sala das Comissões, cm 23 de abril de 1976. - Danton Joblm,
Presidente- Orestes Quércla, Relator- Renato Franco.

1976

Autoriza a Prereltura Municipal de Taquarltuba, Eotado
de Silo Paulo, a realizar operaçio de crfdllo no valor de CrS
2.000.000,00 (dolo mllhiles de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• I'; a Prefeitura Municipal de Taquaritubu, Estado de
Silo Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros
fixados pelos itens I, 11 c III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975,
do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de
crédito, no valor de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros)
com a Caixa. Econômica do Estado de Silo Paulo S.A .. destinada a
financiar obras de pavimentação asfáltico a serem executadas cm
vias públicas daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 218, DE 1976
Comissão de Redação

CAPITULO II
DlspoolçOes Final•

, DE

Redação final do Projeto de Resolução n• IS, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quércia
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução
n• 15, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro
(SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros).
Sala das Comissões, em 23 de abril de 1976.- Danton Jobim,
Presidente- Orestes Quércia, Relator- Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N•218, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n• IS, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promul·
go a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Siio Pedro, Estado de
São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de CrS
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).

OSenado Federal resolve:
Art.l• 1: a. Prefeitura Municipal de Silo Pedro, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens 1,11 e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Sena·
do Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no
valor de Cr$ 2.000.000.00 (dois milhões de cruzeiros) com a Caixa
Econômica do Estado de Silo Paulo S.A .. destinada a financiar servi·
ços de pavimentação asfáltico a serem executados em vias públicas
daquela cidade,
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor nu data de sua publicação.
PARECER N•219 , DE 1976
Du Comissão de Constituído c Justiçu, sobre o Projeto de
Lei do Senudo n~ 62, de 1974, que uusseguru U.s missões religio-

sas o direito de continuar prestando usslstênclu às populações
lndi~-:cnus''.

ANEXO AO PARECER N•217, DE 1976
Redaçilo final do Projeto de Resoluçilo n• 13, de 1976,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

Relator: Senador ltulívio Coelho
A longa tramitação do presente projeto, de autoria do nobre
Senador Frunco Montara, se explica pela própria complexidude da
matéria e por trutar·se, por viu de legislação ordinária, de restaurar
um dispositivo vetado pelo Poder Executivo,
decisão mereceu u
uprovaçilo de mais de dois terços do Plenário do Congresso Nu·
cionul, nu última legislatura.

cu:·

-387..Se, na primeira fase de tramitação do Projeto, agora desarqui·
vudo por instância do seu esclarecido Autor, opinamos por um
substitutivo, que mereceu a aquiescência dos demais órgãos técnicos,
acolhemos, por outro Indo, ponderações apresentadas, no Plenário,
em nome da Maioria, pelo nobre Senador Ruy Santos, trazendo-nos
novas ponderações, altamente respeitáveis, do Poder' Executivo.
Evidentemente, a proposição não mostrava civa de inconstitu·
cionalidnde, jurfdicn cm todos os seus aspectos. Haveria que
ponderar, porém, um aspecto importante: o de que o problema de
integração do silvfcola à comunhão nacional tem sua solução confia·
da à União, por intermédio da FUNAI, embora possa esta acolher a
ajuda de quaisquer pessoas ou entidades, de direito público ou priva·
do, nacionais ou estrangeiras, na realização dos seus objetivos.
Assim, possfvcl obter-se uma solução conciliatória:. em que se
reconhecesse a presença das missões religiosas nesse trabalho as·
sistencial no silvfcola e, ao mesmo tempo, sua orientação superior pe·
lo órgão próprio da União Federal.
Ora, nas razões do veto proclamava-se valiosa n cooperação dos
missionários, "reputada sempre bem vinda c até encorajada pelo
Governo Federal, que não pode abrir mão, entretanto, da sua
competência para decidir cm que termos a colabomção pode dar-se",
2. lmpossfvel negar procedência à principal razão apresentada
na Mensagem que consubstanciou o veto ao artigo 2•, parágrafo úni·
co, do Estatuto do lndio, assim consignada:
"A outorga à entidade privada do direito de participar
dessa tarefa criará, não obstante seus altos propósitos, grave
embaraço ao exercfcio da competência assistencial, que é da
União."
E mais adiante:
"A cooperação dessas entidades deve subordinar-se à
política definida pela União Federal, em caráter subsidiário."
Na verdade, esse trecho das citadas razões pareceu-nos respondi·
do no próprio inciso que se pretendia restaurar, ln, verbls:
" ... respeitada a legislação em vigor e a orientação do órgão
federal competente."
Mas, ao serviço protccionista oficial parecia que o direito das
missões seria absoluto, apenas orientado o seu exercfcio pela FUNAI.
3. Essas razões, decerto ponderáveis, não nos demoviam,
porém, do entendimento de que a matéria carecia de disciplina legal
nova, capaz de obviar n aplicação do art. 47 do Decreto (elaborado
pelo Congresso Nacional c, assim, com força de lei) n• 5.484, de 27
de junho de 1928, que preceitua:

"Art. 47. f; livre a iniciativa particular da catequese
religiosa, sem prejuízo da flscliffzaçlio do fnspetor competente,
cm tudo que se refira aos interesses dos fndios." (grifamos)
Continua cm vigor tal dispositivo, que não foi revogado pelo
Estatuto do lndio, porque neste, matéria de igual hierarquia legal,
nilo hlt - depois do veto - qualquer referência expressa no
problema. Muito menos contém nesta nova lei, qualquer urtigo
revocatório daquela. Resta, portanto, utun!mcnte n permissão du
"catequese" dos fndios c não u simples assistência fiscalizada pela
autoridade competente.
Decerto o intuito do parágrafo vetado foi o de permitir n
presença dos religiosos no trabalho assistencial às tribus, não como
"catcquistas" (figura que os missionários antropólogos não mais
admitem), e, ao mesmo tempo, ignorar n "fiscalização do inspetor
competente" (figura, hoje, substitufdn pelos Delegados da FUNAI),
paru dar lugar à "orientação do órgão federal competente".
4, Mui tas dessas missões religiosas silo orientadas por padres
estrangeiros, preocupando-se u maioria delas, ore com o aspecto de
l'ormaçuo antropológica, ora com o estudo lingufstico. Num e
noutro caso, como n FUNAf também dispõe de antropólogos c
lingUistas, pode ocorrer uma diversidade de interpretações do que

seja "aculturação", "integração" ou atenção religiosa (sabido que n
FUNAI ni\o admite a catequese pura e simples, pois pretende estrito
respeito aos "costumes e instituições tribais") e deve prevalecer, por
dever legal e constitucional, n orientação do Estado.
Assim, vista n possibilidade de divergências no campo
importantfssimo da integração do silvfcola, impõe-se n
regulamentação, pelo Poder competente, no caso, o Executivo
Federal, da assistência n ser prestada pelas missões religiosas- c por
todos aceita, até entusiasticamente-, ao silvícola brasileiro.
Por estas ruzõcs, apresentamos ao projeto, sob nosso rccxumc, n
~cguintc

EMENDA N•l- CCJ- (Subslirurho)
"Acrescenta parágrafo único ao ar!. l• da Lei n• 6.001, de
19 de dezembro de 1973- Estatuto do lndlo."
Art. I• f; acrescido o artigo 2• da Lei n• 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, do seguinte
"Parágrafo único. O Poder Executivo rcgulamcntarâ,
por Decreto do Presidente da República, a assistência das
missões religiosas às comunidades indfgcnns."
Art. 2• Revogam-se as disposições cm contrário, exprcssamcn·
te o Decreto n• 5.484, de 27 de julho de 1928.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua P"blicação.
f; o parecer.
Sala das Comissões, cm 20 de abril de 1976. - Accfoly Filho,
Presidente - Ira!ívio Coelho, Relator - Renato Franco - Helvídio
Nunes- Henrique de La Rocque- Dirceu Cardoso- Heitor Dias.
PARECER N•llO, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 270, de 1975, que "institui adicional para
molorista, c dá oulras profidências".
Relator: Senador lralivio Coelho
Apresentado pelo ilustre Senador Osires Teixeira, pretende o
presente projeto instituir o adicional de insalubridade para os
motoristas profissionais.
2. Na justificação, diz o autor: "o adicional dc.periculosidadejâ
é reconhecido pelo Poder Público. Várias ntividadcs profissionais
ti:m a protcçilo do Estudo, face às características de suas ntividndcs.
Os motoristas profissionais, quer nas cidades, quer nas estradas,
estilo permanentemente sujeitos no perigo. Nada mais justo do que
inêiui-los dentre aqueles n quem se paga o adicional de periculosidn·
de. Classe responsável por grande parcela do nosso desenvolvimcn·
to, o motorista profissional carece desse apoio governamental.
Assim o presente projeto nada mais faz do que praticar justiça com n
valorosa classe dos motoristas profissionais".
3. Dispõe o nrt. 65 da Constituição:
da competência exclusi·
va do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que
abram créditos, fixem vencimentos c vantagens dos servidores públi·
cos, concedam subvenção ou auxflio ou, de qualquer modo, autori·
zem, criem ou aumentem a despesa pública" (grifos nossos.)

"e

Oru, o nrt. 2• do projeto diz que "o adicional é devido por toda
empresa empregadora, seja ela privada, mista, paracstatal, pública
ou mesmo Unlao, Estado ou Munlclplo" (grifos nossos.)
Como se vê, tu! dispositivo acarretaria o aumento da despesa
pública, incidindo, assim, o Projeto, na esfera de iniciativa exclusiva
do Presidente da Rcj:ll\blicn, conforme o texto constitucional referi·
do.
No urtigo 3•, por seu turno, houve n nosso ver, um erro de
dutilogrufia, ao preconizar u regulumentuçilo da mntê:riu por decreto·
lo i, umu vez que, dentro do nossa sistem6ticu jurfdicu, regulamento é
mutériu do decreto.
4. Isto posto, opinamos pclu inconstitucionalid~dc do projeto.

--,388Suln das Comissões, cm 20 de abril de 1976. - Accloly Filho,
Presidente- llalí•io Coelho, Relator - Dirceu Cardoso, vencido Heitor Dius- Renato Frnnco- Leite Chaves- Helvídlo Nunes.
PARECERES Nos l21 cl22, de 1976
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 4, de 1976
(l'rojcto de l>ccrcto Legislativo no 39-B/76, na CD), que
"uprovu o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, concluido entre a República Federativa do Brasil c a República do
Purogual, cm Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975".
PARECER N' 221, de 1976
Da Comlssiio de Relações Exteriores
Relator: Senudor Arnon de Mcllo
Na rorma do preceituado no artigo 44, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, com Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estadc
das Relações Exteriores, o texto do Tratado de Amizude e Cooperação, concluído entre a República Federativa do Brasil c a República
do Paraguai, em Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
2. A exposição esclarecedora, emitida pelo Senhor Ministro do
Exterior, u que fizemos rererência, começa por evocar uma rrase do
Presidente Ernesto Geisel, destacada do discurso que pronunciou na
ocasião dn assinatura do Ato. Disse, então, o Chere de Estado
brasileiro que o tratado "encontra raros precedentes na história das
relações internncionais".

3. Trata-se de instrumento abrangente c flexível, acentua a Con·
te citada, com características de acordo quadro, '~que contempla a extensa gama de interesses comuns aos dois Países, estabelece diretrizcs
básicas de cooperação e prevê a institucionalização, através de instru·
meotos adequados à implementação dos objctivos nele fixados ou
reafirmados".
4. A colaboração previsto entre os dois Países signatários de
documento sob enroque abrange as relações políticas, econômicas, fi.
nanceiras e turísticas, havendo disposições especificas sobre esses
diCerentes assuntos nos vinte e sete (27) artigos pelos quais se desdo·
bra o texto do Tratado.
·S. O instrumento, redigido, em principio, dentro da rarma con·
veacional, em consonância com a linguagem diplomática, presente
em outros tratados bilaterais de que o Brasil é participante, apre·
senta peculiaridades- a começar pela amplitude, já ressaltada - a
que furemos a seguir sucinta referência, na tentativa de retratar a ma~
ti: ria na sua exala e densa significação.
6. O Acordo institui uma Comissilo-Geral de Cooperação c
Coordenação (art. 11), "órgão de consulta c coordenação de assuntos
de interesse comum que englobará os órgãos paraguaio-brasileiros
setoriais atuulmcntc existentes'\ com duas scções, uma no Paraguai,
outra no Brasil, presididas, respectivamente, pelo Ministro das Rela·
çõcs Exteriores do Pais em que tiver sede.
7. Fica estabelecido, também (art. III), que os dois Governos
procurarão negociar, com a maior brevidade, um protocolo de ex·
pansão comercial que vise a nmpliar o intercâmbio paraguaio-brasi·
lciro.
8. Com vistas a cooperar nos planos de desenvolvimento in·
dustrial do Governo do Paraguai (art. IV), o Governo brnsileiro
estenderá àquele Pais linhas de crédito para a aquisiçilo, no Brnsil, de
bens de capital, mediante prévio acordo entre as instituições bancá·
rius competentes.
9·, As Partes Contratantes estimularilo (art. VI), em esrorço CO•
operativo, os investimentos destinados a impulsionar o desenvolvi·
menta económico mútuo, tanto no setor público como no setor pri·
•ado, inclusive mediante acordos de complementaçi\o indust.rial e da
crh1çào de emprcS!tS binucionuis. Serilo consideradas, nesse. contexto,
ns pceuliuridndes econômicas paraguaias, muito em particular a con·
diçuo de Estudo meditem\neo apresentada pela vizinha República.
10. O Tratado reafirma a coincidi:ncia de critérios em relação
no nprovcitumcnto dos recursos nuturuis dos dois Pu!ses, ''bem como

(voltamos ao texto. da Exposiçilo de Motivos) a tradicional idcn·
tidade de posições quanto à livre navegação dos rios internacionais
da Bacia do Prata, c ao aproveitamento dos mesmos rios, de acordo
com a Declaração de Assunção de 3 de junho de 1971. Es~n idcnti·
dadc de posições i: expressa, também, pela ratificação dos objctivos c
propósitos enunciados no Tratado de llnipu c cm seus anexos, protocolos adicionais, notas diplomllticas c demais instrumentos que dele
decorrem".
11. Os dois Governos procederão aos estudwncccs&ários (art.
XI) à interconexão rerról>iária entre os respectivos palses para a filiação de um Plano Diretor de Integração dos Sistemas de Transportes
do Brasil e do Paraguai, e da melhor utilização dos serviços portuários do Brasil pelo seu vizinho mediterrâneo.
12. Fica, outrossim, assegurado ao Paraguai (art. XIV) 'ci livre
acesso ao mar e do mar, atrávés do território brasileiro; a utilização
racional, através de uma ação conjunta, dos depósitos rrancos já concedidos ao Paraguai nos portos de Santos c Parilnagull; e a concessão
de direito à pesca a nacionais ou empresas de' capital exclusivamente
Paraguaio, na zona marítima submetida à jurisdição c soberania do
Brasil, em condições a serem determinadas cm outros atos de natureza diplomática a serem celebrados entre os governos de Assunção c
de Brasília.
13. Outros diCercntes itens do Tratado incidem sobre a cooperação brasileira no desenvolvimento económico de áreas regionais
paragunias, c sobre a colaboração cultural, no mais amplo sentido,
bem como, em particular, de uma conjugação de esrorços para incre·
mentar o intercâmbio técnico-científico entre os dois Palscs, inclusi·
ve o propósito de implementar o Acordo de 18 de agosto de 1961
(art. XXII, parágraro único) sobre o uso pacífico da Energia
Atômica:
14: Cube alusão especial, com ênrasc, no que figura no Trata·
do (art~ XXI), reprisando as mútuas intenções de promover a dina·
mizaç1io do Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científico c
Cultural Brasil-Paraguai, celebrado cm 17 de outubro de 1973. O
organismo bilateral previsto nesse Acordo promoverá reuniões
periódicas, para estudar e propor:
a) a intensificação do programa de estudantes-convénios;
b) o aumento do número de bolsas de estudo em nível de treina·
mcnto profissional;
. c) a dinamização dos contatos entre Universidades, Institutos c
entidades culturais e cientificas;
d) a ampliação do intercâmbio de proressorcs universitllrios entre os dois palses e o incentivo a projetas conjuntos de natureza
científica, com vistas a facilitar a troca de experiências e de conheci·
mentos;

c) a organização de programas de dirusão cultural, cm rlldio c
televisão.
IS. Passamos, neste ponto, a algumas considerações de ordem
geral sobre a matéria examinada, visando ao encadeamento de raciocínio que nos possa levar, a partir de premissas explicitas, rora do
antigo e simplório caminho do simples jogo de palavras, à opinião
conclusiva que nos cube emitir sobre o tratado cm roco.
16. O primeiro registro a razer, no caso, é o significado positi·
vo, básico, identificável no próprio rato de dois países limítrores,
nesta tranqUila, porém não pacata América do Sul, demonstrarem
utruvi:s da negociação de um instrumento da ordem deste que estamos analisando, propósitos incquivocos de estreitarem relações em
múltiplos selares, para que, integrando esrorços e recursos, possam·
acelerar u solução de problemus de interesse mOtuo- ou mesmo de
problemas outros, de sentido nncional restrito pnrn cada um dos par·
ceiros cm questão.
17. Cumpre ussinalur, prosseguindo, a imensa diCerenciação
entre us duus Repúblicas em rcrerência, no que toca às respectivas
expressões geográficas, demográfica, económica - cslrlcto senso e militar.
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-389IS, Haveria, entretanto, entre as questões de interesse comum
u que fizemos referência, a esplêndida realidade de um potencial
hidrelétrico de apreciáveis proporções que poderá vir a ser aproveitado, a curto prazo, cm beneficio das duas nações, Para serem explícitos, o gigantesco projcto-Itaipu ar está, na plena cfctividadc de sua
fase preliminar de implantação, visando a meta final de 10 milhões
dcKW.
19. Esse complexo hidrclétrico plancjado (um dos maiores do
mundo, quando conclufdo), utilizando, é certo, mas, não, desviando
ou consumindo, um único litro da massa liquida que converge para o
estuário do Prata - sem causar, portanto, prejuízos a terceiros
países - dará origem, tanto na fase de construção, como na de
conclusão das primeiras etapas ligadas à capacidade geradora
programada, a um leque diversificado de conseqUências que precisam ser, desde agora, consideradas pelos dois Governos interessados, para as cautelas e ações que se impõem.
20. No que toca ao Brasil, cumpre registrar o baixo fndicc
demográfico existente na parte do seu território que se defronta com
a fronteira paraguaia, embora haja contato dircto de populações
urbanas cm alguns pontos da mesma, com um ativo intercâmbio
comercial local. Registre-se, ainda, o baixo nível de industrialização
da região a que estamos aludindo, Prevalece nela uma pecuária extensiva, empírica c atê predatória dos recursos naturais, com o corolário
humano sempre existente nos lugares que apresentam esse quadro
económico: alta concentração de renda na pequena classe dos que
detêm e gcrenciam o património fundiário (constituído de imensas
propriedades) vinculados à exploração dos rebanhos - c condições
precaríssimas de existência para a massa populacional majoritária
situada do lado de fora dessa classe.
23. A situação só é diferente, apresentando características
outras, que parecem negar aqui e ali o simplismo do quadro apontado, nas áreas onde estão situados alguns centros urbanos de mediana
importância c na respectiva zona de influência dircta desses centros.
24. !;; interessante anotar, que o Brasil não tem, na Região, a
prevalecerem as condições atuais, mercado disponível para uma
pronta absorção do potencial energético a ser produzido cm Itaipu.
25. De outro lado, diversos empreendimentos hidrclétricos nos
Estados brasileiros da Região Sul invalidaram, pelo menos transitoriamente, a expectativa de um próximo gap entre a produção c a demanda de energia clétrica de que carece a vasta região meridional
brasileira. Chega-se, pois, a uma primeira suposição de que se está
começando um investimento vultoso, antieconómico, para produzir
energia ociosa.
26. Contudo, nenhum Pais, nenhuma Nação,' constituem
realidades estútlcas. Muito ao contrário, confundem-se ambos,
permanentemente com a dinâmica viva de um processo - c de um
processo que ultrapassa sempre, a curto prazo, o prognóstico
invariavelmente cauteloso dos que se supõe capazes de antever o
futuro.
27. No caso da energia clétrica que em dia não muito distante
receberemos de ltaipu- considerada, inclusive, a parcela pertencente uo Paraguai que vamos comprar, nos primeiros anos - é
importante considerar que ela alimentará, através da interligação
dos sistemas elétricos que se está fazendo no Brasil, a todo o Pais- e
não, upenas, à Região Centro-Oeste do mesmo.
28, E não precisamos ser profetas, nem muito menos técnicos,
para afirmar que o nosso Pais- não obstante as dificuldades econó-

micas episódicas, conjunturais, que ora atravessa- vive, por muitas
a dinâmica irrcvers(vcl de um crescimento continuo, com

evid~ncins,

base sobretudo, no espu~o físico, na popula~iio e nos rocursos
minerais de que dispõe c assim absorverá, no prazo histórico certo,
sem hipótese de dúvida, quanta energia clé:tricu estiver disponlvel nu
ponta de fio das grandes estações distribuidorus regionais que vierem
u ser instuludus. Também a hipótese de virmos a exportar energia elétrJcn pura outros pulses limltrofcs deve ser considerada,
29. Mas, o assunto não é unlluterul, cube lembrar, c também o
que o Pnruguui possa tirar de beneficio pura seu desenvolvimento

interno, elevando o nfvcl de vida médio de suas populações, está na
alça de mira deste exame que fazemos, no mesmo grau de importância -embora em escala diversa- do impacto que o empreendimento ltaipu, pelo que se espera, produzirá no painel global de nosso próprio País,
30. Nilo temos, obviamente, interesse de qualquer espécie na
permanência de situações de pobreza c <lc atraso do outro lado de
nossa extensa fronteira terrestre, mesmo porque uma cxata realidade
de pobreza c de atraso vem sendo, até hoje, também característica
indesejada de quase todas as nossas regiões fronteiriças, exclufdos
alguns pontos singulares do território gaúcho, que defrontam com o
Uruguai e a Argentina.
3I. Dai, pois, a extrema oportunidade da prevista cooperação
técnico-cconômicn brasileira, para equacionar e viabilizar, pela
elaboração c implementação de planos, o desenvolvimento sócioeconómico-industrial da vizinha República amiga, dentro da superior orientação política do Governo de Assunção.
32. Dir-se-á que, a curto prazo, vamos pagar um preço muito
alto por tudo isso. Que iremos investir demais, no momento mesmo
cm que temos problemas económicos internos graves c urgentes a
atender. Talvez a observação proceda, sob certo aspecto. Mas, não,
sob todoo oa aopecloo, E o aspecto fundamental, no caso, consiste, a
nosso ver, na oportunidade histórica que se abriu, de assumirmos
determinada posição conveniente a nossos objctivos nacionais globais, face ao Paraguai.
33. Os objctivos brasileiros na área internacional são de paz c
de cooperação, pois, outros, de expansionismo, no modelo clássico,
jamais estiveram presentes na vocação c na dinâmica de nossa política externa. Não precisamos, para nada, de um único metro quadrado
de terra de qualquer país vizinho.
34. Seria quase desnecessário dizer que somos tão ciosos de
nossa independência política e de nossa soberania, quanto respeitadores c interessados na continuidade da independência c da soberania de nossos vizinhos.
35. Não aspiramos ao exercício ostensivo e arrogante de
qualquer espécie de "liderança" continental c sempre que o assunto
aflora às manchetes da imprensa -a fonte alimentadora invariável
da falsa c antipática tese é: sempre capcioso e vago despacho telegráfico procedente de uma capital distante, situada fora do mundo
latino-americano, ou o pronunciamento inexplicável de alguma
personalidade politica não brasileira, Há, por assim dizer, esforços
para criar dúvidas acerca dos objctivos da politica externa brasileira
no Continente.
36. A ascendência politico-económica brasileira nu América do
Sul é úm fato natural, silencioso, explicável cm si mesmo e que em
nada precisa ou deve estar associado a qualquer proclamado desejo
verbal de liderar. Somos indiferentes à idéia ou à hipótese de ocuparmos um suposto extemporâneo comando continental, mus, não temos
o direito de esquecer os deveres e as conveniências que nos são impostas, nu maneira de conduzir a açào externa, cm função, cxatamcntc,
dos fatores gcopollticos presentes, que condicionam a existência do
Brasil como Pais e Naçilo. Nenhum Estado, cioso de suas
responsabilidades, procederia de outra formu cm qualquer parte do
globo terrestre.
37. Ou tomamos a iniciativa correta, nu hora certa, como se
est~

procedendo nu relação bilateral com o Paraguai, pode ser dito a
propósito, ou perderemos a oportunidade histórica de fuzi:-Io,
deixando que se cricm . problemas que nos poderão custar caro no
. amunhil, próximo ou distante,
38. Paraguai e Brasil já se defrontaram, certa vez, no campo de
batalha. Houve mortos, heróis c heroismos dos dois lados, Um
simples desentendimento de governos teria dado origem uo connito,
pois, u verdade é que povos, populaçül.'s, seres humanos. de dois países
vizinhos, nuncn se odc.lum. a ponto de desejarem aniquilur~se u liras
ou l'ucudus. Mas, essu guerru, felizmente, é um futo passado,
superado e já quase esquecido. O Presidente Ernesto Gcisel devolveu
hú pouco uo Puruguui, num gesto que' us elites responsáveis

-390brasileiras aplaudiram com ênfase, certos velhos "troféus de guerra"
cuja conservação pelo Brasil perdera qualquer justificativa. Está,
assim, selada pelo tempo c pelos fatos a plena rcconciliaçilo
brnsildro~paraguniu.

39. Afinal, estamos às vésperas do Ano 2.000.c o que nos deve
preocupar agora, obsessivamente, neste mun4o repleto de desajustes
e que sofre, ainda, os efeitos de vlcios de comportamento
internacional vinculados do mau tempo do blg stlck c do
colonialismo - é equacionar rapidamente o futuro (o amanhã à
vista), somando esforços com as nações amigas, para uma
sobrevivência de todos, sem aquelas dramâticas crises internas que o
desemprego, n atrofia cconômica c a ausência de justiça sociàl
sempre trouxeram, até agora.
40. O Tratado de Amizade c Cooperação Brasil-Paraguai ora

PARECER N• 222, DE 1976
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Hclvldio Nunes
Em cumprimento ao disposto no artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional, o texto do Tratado de Amizade
c Cooperação, concluldo entre o Brasil c o Paraguai; em Assunção,
no dia 4 de dezembro de 1975.

,./.'
"

A Mensagem Presidencial está acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
onde se salienta que o Tratado cm apreço é um "instrumento
abrangente c flexlvcl, com carnctcrlsticas de acordo quadro, que
contempla a extensa gama de interesses comuns aos dois pulses,
estabelece dirctrizcs básicas de cooperação e prevê n institu·
cíonaliznção, através de instrumentos complementares, de
mecanismos adequados à implementação dos objctivos nele fixados
ou reafirmados".

lj

examinado, transcendendo aos atos anteriores relativos à construção
de ltaipu, reOetc a orientação esclarecida, patriótica c pràgmãtica
que devemos seguir c estamos seguindo, inclusive pela circunstância
de uma cooperação técnico-cconômica como a que se faz cm torno
de ltaipu nilo poder processar-se Isoladamente, dcs!igada de
aproximações outras, em áreas diversas da vida nacional dos dois
países. ltaipu tem, entre muitas outras significações, o sentido de
Como partes da extensa c diversificada área que envolve a
uma opção, tanto do Paraguai, quanto do Brasil. O Tratado cm cooperação entre os dois palses, cabe destacar as seguintes medidas,
exame é uma decorrência lógica dessa opção.
objcto do presente Tratado, dentre outras:
41. Escolhemos um caminho c essa escolha nos leva, racional c
a) o compromisso, dos dois Governos, de negociarem, n curto
compulsoritamcntc, a outros passos, a outras iniciativas, no limite
prazo,
um protocolo de expansão comercial;
em que duas Nações, independentes soberanas, que se estimam c se
respeitam, podem c devem entender-se, face a situações novas.
b) a identidade de critérios com relação ao aproveitamento dos
42. Antes de concluir, achamos ainda um breve reparo, sobre seus recursos naturais;
assunto que reputamos importante na presente emergência, A
c) as mesmas posições quanto à livre navegação e apre·
organização e a movimentação do parque de obras de ltaipu e a . veítamento dos rios internacionais da Bacia do Prata;
posterior intensificação das relações brasileiro-paraguaias, na faixa
d) a abertura ao Paraguai do livre acesso ao mar, através do
ampla ein que incide o Tratado que estamos analisando encerra um
território brasileiro, bem como, à exploração dos recursos vivos ·da
possível risco que, tanto quanto os' paraguaios, nós, brasileiros,
pesca na zona marítima sob jurisdição c soberania brasileira;
devemos procurar evitar. Seria a possibilidade, indesejada, de urna
descaracterização cultural paraguaia, no convívio estreito que se
e) interconexão das redes viárias c n interligação dos sistemas
estabelecerá entre contigcntes demográfico~ desiguais de duas
elétricos c dos de telecomunicações dos dois pulses;
nacionalidades possuidoras de culturas individualizadas.
f) com o objetivo di: colaborar com o processo de desen43. Nós, brasileiros, admiramos a vitalidade cultural da
volvimento
do Paraguai, o Governo brasileiro examinará um
Nação Paraguaia, a fidelidade de suas populações aos idiomas
espanhol e guarani, o vigor de sua literatura c de sua música programa de cooperação para pesquisa, captação c distribuição de
folclórica e não dcsejnrlamos que a intensificação dos previstos Água subtcrrãncn na região ocidental do Paraguai, Chnco
contatos com o Brasil venha causar desgaste nessa pujante forma de paraguaio; c
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afirmação nacional de nosso vizinho amigo.
44, Essa é, a nosso ver, uma face importante da questão que
ora ocupa nossas atenções c estamos certos, aliás, de que dentro das '
próprias cláusulas bastante Oexlveis do Tratado, na parte referente à
cooperação técnico-cicntlfica-univcrsitárin·art!stica, as autoridades
paraguaias e brasileiras que tiverem interferência na mesma, saberão
evitar, com inteligência c objetividndc, quaisquer indesejáveis
desfigurações ou anulações culturais ao longo do tempo. Desejamos
um Paraguai próspero c cstãvcl, social c politicamente, mas,, que
prossiga eminentemente paraguaio na sua maneira de pensar, de
fazer e de ser. Preso, sólida e definitivamente, às matrizes culturais de
sua própria formação nacional.
Alinhados, pois, as presentes considerações que houvemos por ·
bem fazer, sem objctivos ouiros que não sejam os construtivos,
conclul!11os, opinando, sob estado de espirita cm que os fatos c as
emoções se confundem, tal n relevância do assunto, pela aprovação
do Tratudo de Amizade e Cooperação, concluldo entre a República
Federativa do Brasil c n República do Paraguai, cm Assunção, no
dia 4 de dezembro de 1975, nos. tcrmds do Projeto de Decreto
Legislativo elaborado c aprovado na Cümnrn Federal.
Sala das Comi~sões, cm 22 de abril de 1976. -Daniel Krlcger,
Presidente - Arnon de Mello, Relator - Gllvan Rocha - Leite
Chuves- Jessé Freire - Augusto Franco- J oilo Calmon- Danton
Joblm- Hehidlo Nunes.

g) quanto ao desenvolvimento regional, o Governo brasileiro
cooperará com o Governo do Paraguai, nos estudos relativos a um
plano de desenvolvimento integral do Alto Paraná, cujo primeiro
passo silo os estudos do potencial hidrclétrico dos rios Acaray,
Monday e Nncunday.
Sem embargo, a multiplicidade de empreendimentos mútuos
que o Governo brasileiro e o paraguaio pretendem cumprir,
contribuirão sobremaneira para o maior estreitamento dos laços
políticos, cconômicos; financeiros, comerciais, científicos, técnicos
culturais c turísticos entre as duas Repúblicas.
Esta Comissão nada tem a obstar com relação aos termos do
presente Tratado, pois a conjugnçilo de esforço' entre os pulses cm
desenvolvimento sempre foi uma 'alternativa viável diante das
clclicns crises internacionais.
Do exposto, som9s pela aprovação do texto do Tratado de
Amizade e Cooperação, concluldo entre o Brasil e o Paraguai, cm
Assunçllo, no dia 4 de dezembro de 1975, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo sob exame.
Snla das Comissões, cm 22 de abril de 1976.- Renato Franco,
Presidente, em cxerclcio- HciYidlo Nunes, Relator- Ruy SantosJnrbos Pussurlnho - Augusto Frunco - Arnon de Mello - Jcssé
Freire- Orcsles Quércla.
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-391PARECERES N•S 223 e 224, DE 1976
Sobre o Projelo de Lei· da Câmara, n• 13, de 1976
(n• 1807-B, de 1976, nu origem), que "dispõe sobre
grutlficações nu Justiça Eleitorul",
PARECER N• 223, DE 1976
Du Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Heitor Dias
Por iniciativa do Senhor Presidente da República, tramita por
esta Casa, proposição que "dispõe sobre gratincaçõcs na Justiça
Eleitoral".
A Justiça Eleitoral não possui um quadro próprio de juizes c de
cscrivãcs. "Seus Tribunais são integrados por Ministros do Supremo
Tribunal Federal c do Tribunal Federal de Recursos, Desembarga·
dores, Juizes de Direito e Juizes Federais, além de dois advogados,
escolhidos pelo Presidente da República em lista trfplicc organizada
pelo Supremo :rribunal Feder~! ou pelos Tribunais de Justiça dos
Estados ..."
Os escolhidos pura integrarem os tribunais eleitorais acumulam
tais funções com as inerentes às suas demais atividadcs e percebem
uma gratificação de presença, por sessão. Não recebem vencimentos
e, por isso mesmo, não foram incluídos nas .. leis de aumento".
As gratificações por sessão, atualmcntc percebidas pelos
Membros da Justiça Eleitoral, não condizem com as funções
desempenhadas, vez que não foram atualizadas, tendo hoje um valor
irrisório; c, mais, as sessões dos Tribunais Eleitorais têm seu número
limitado a 15, no máximo.
· O projeto atualiza estas gratificações "c o faz sem nenhuma
inovação, pois cinge-se' a adotar critérios, bases e limites jâ fixados
para órgãos de deliberação colctiva da Administração Pública
Federal.( ... ) Aumentos futuros, por outro lado, serão automáticos,
tal como ocorre com aqueles órgãos de deliberação colctiva tomados
como paradigmas".
B de salientar que as referidas gratificações, pelo projeto, não
mais terilo como base o salário mlnimo, proibido, que foi, pela Lei
n• 6.205, de 29 de abril de 1975, c sim os valores de referência
fixados nesta Lei.
O art. 6• do projeto Óriundo de emenda da Câmara dos Depu·
lados, determina a rctrotraçi!o dos efeitos financeiros das gratifi·
cações a partir de I • de março de 1976, cm consonância com a
poHtica governamental que situa os aumentos de retribuição nas
áreas do serviço público, com vigência a contar de I• de março de
1976.
Assim, opinamos pela aprovação do projeto encaminhado pelo
Executivo, nos termos em que foi aprovado pela Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, cm 22 de abril de 1976.- Lázaro Barboza,
Presidente - Hellor Dias, Relator - Augusto Franco - Aecloly
Filho.
PARECER N• 224, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relulor: Senador Ruy San los
Originário do Poder Úecutivo, vem à Comissão de Finanças o
Projeto de Lei que dispõe sobre gratificações na Justiço Eleitorol,
A Exposição de Motivos que acompanho a Mcnsogem
Presidenciol, saliento o seguinte:
"Todos, enquanto integram os Tribunais Eleitorais pelo
prazo mlnimo de 2 anos e máximo de 4, acumulam tois
utividades com as du Justiça Comum, ou com u de seus
escritórios, no cnso dos advogados. Como retribuiçi\o do

trabolho prcstodo à Justiça Eleitoral, recebem uma
gratificação de presença, por sessão a que compareçam, até o
limite máximo de 15 por mês,
Tais grotificaçõcs, além de fixadas atua!mcntc cm
importâncias não condizentes com as funções dosem·
pcnhados por Mogistrados dos mais altos Tribunais do Pais
e dos Estados, cm várias épocas deixaram de ser
oportunamente revisadas. Mais de uma vez ficaram
esquecidas, porque os membros dos Tribunais Eleitorais, não
recebendo vencimentos ncsso qualidade, nüo foram
lembrados por ocasião da c!oboraçilo das leis de aumento,
Os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, recebem,
atualmcnte, CrS 149,00 por sessão a que compareçam; os
membros dos Tribunais Regionais, CrS 106,00 por sessão,
observando, cm ambos os casos, o limite de I5 sessões por
mês.

O anteprojeto sana as duas falhas antes apontadas.
Torna a gratificação condizente com a importância dos
Tribunais, c o faz sem nenhuma inovação, pois cingc:se a
adotar critérios, bases e limites já deixados para os órgãos de
deliberação coletiva da Administração Pública Federal (Lei
n• 5.708, de 4 de outubro de 1971 c Decreto n• 69.382, de 19
de outubro de 1971 ). Os aumentos futuros, por outro lado,
serão automáticos, tal como ocorre com aqueles órgãos de
deliberação co!ctiva tomados como paradigmas."
Objetiva a proposição atualizar as gratificações, as quais
passarão a ser calculadas através de percentuais aplicados sobre o
valor de referência, fixado em cumprimento à Lei n• 6.205, de 29 de
abril de 1975,
Silo estabelecidos critérios, bases c limites para a percepção das
gratificações,
Dentro da nova sistemática, os aumentos futuros seião
automáticos, como vem ocorrendo com os órgãos de deliberação
colctiva que foram tomados como paradigma.
Sob o aspecto financeiro, cabe ressaltar que, segundo o artigo 4•
do projeto, a despesa rcsu!tontc da aplicação da lei scrã atendida
pelos recursos orçamentârios próprios.
No âmbito da competência regimental desta Comissão de
Finanças, nada temos a opor ao Projeto de Lei sob exame.
Sala das Comissões, em 22 de abril de 1976. - Teotõnlo Vilela,
Vicc·Prcsidcnte, no exercício da Presidência - Ruy Santos, Relator
- Roberto Saturnino - Heitor Dias - Oslres Teixeira - Hehídlo
Nunes- Jessé Freire- Henrique de La Rocque- Alexandre Cosia.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pi~to)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
·
Sobre o meso, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio.
I'; lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 79, DE 1976
"Acrescenta dispositivos à Lei n• 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que criou o "Fundo de Garantia do Tempo de Servi·
ço,"

O Congresso Nacional decreto:
Art. t• Acrescentem-se oo art. 8•, do Lei n• 5.107, de 13 de
setembro de 1966, os seguintes parllgrafos:
"Art. 89 . ...... , :-, , , , ... , ..... , .. , . , , , .. , ....... ,
• '' •• ' •••• '' ••••• ''o' ••• ' . ' ••• ' . ' ' . ' ' . ' . ' . ' •• o ' ' . ' ' '

§ I• Em todos os casos de utilização da conta vinculada,
os boncos depositârios silo obrigados a cfctuar o pagamento
correspondente no prozo improrrogável de dez (10) dias,
contados do data do formulizoçi\o do pedido pelo interessado.
§ 2• Após o prazo o que se refere o porâgrafo onterior, os
pugomentos serão obrigotoriomentc, acresci~os de multu de
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-392valor igual ao do saque a que tem direito o interessado, a cargo do banco depositário c a favor do titular da conta."
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicaçi\o.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
J ustifocaçiio

Apresento este projeto de lei à consideração de meus ilustres
l'"ros em "tcndimcnto a reivindicação especifica do Sindicato dos
Trabulhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material
Elétrico de Santo André, Muuá c Ribeirão Pires.
Nu verdade, os bancos depositários do Fundo de ·Garantia do
Tempo de Serviço levam trinta ou mil is dia5 para liberarem os depósitos respectivos, quando os titulares de contas vinculadas u eles têm
direi to, nos termos do urtigo 8•, da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966.
Oru, esse procedimento, a par de demonstrar flagrante incorrcçüo por parte dos estabelecimentos bancários autorizados u receberem os depósitos do FGTS, traz grandes dificuldades c prejuízos aos
tntbalhudores, uma vez que, se pleiteam o levantamento das
importâncias depositadas em suas contas vinculada~. é porque,
realmente, necessitam do numerário com urgência. Aliás, a lei· só
autoriza o levantamento cm casos de precisão indiscutível (v. art. 8• e
seus incisos, da Lei n• 5.107 /66).
Lembrado deve ser que a legislação em vigor, por inexplicável
omissão, não marca o prazo dentro do qual deve ser feita a liberação
dos depósitos, nem estabelece sanção especifica para quaisquer atrasos por parte dos bancos depositários.
Assim, o que o nosso projeto pretende e, justamente, fazer
consignar nu lei esse prazo e, bem assim, a sanção a qual estarão
sujeitos os bancos recalcitrantes, consistentes essa cm pesada multa
(igual ao valor do saque a que tem direito o titular da conta).
· Sala das Sessões, çm 23 de abril de 1976.- Orestes Quércia.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N•5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, c dá
outras providências.
Art. 8• O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas
seguintes condições conforme se dispuser cm regulamento:
I - no caso de rescisão sem justa causa, pela empresa,
comprovada mediante declaração desta, do Sindicato da categoria
do empregado ou da Justiça do Trabalho, ou de cessação de suas
atividudes, ou em caso de término de contrato a prazo determinado,
ou, linalmente, de aposentadoria concedida pela Previdência Social,
u conta poderá ser livremente utilizada;
II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, a
conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente; com a assistência
do Sindicuto da categoria do empregado ou, na falta deste, com a do
reprcsentunte do Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTI'S), nas seguintes situações devidamente comprovadas:
u1 aplicução de capital em atividade comercial, industrial ou
ugropecuáriu em que se haja estabelecido individualmente ou em
socic:dudc:
hI aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta Lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
dI uquisiçilo de equipamento destinado à utividade de natureza
autõnomu:

el casamento do empregado do sexo reminimo.
III - durante u vigência do contrato de trabalho, a conta
somente podcr{l ser utilizada nu ocorrência dus hjpótcses pn:vistus
nus letras b u e do item 11 deste artigo.
' . ' •••
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(tls Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Socitll ,. "'' Finanras J
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido. será
publicado c remetido às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário.
~lida a seguinte
Em, 22 de abril de 1976.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me
ausentarei do País, nos dias 25 a 30 do corrente·; para, devidamente
autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, ,§ 2•, da Constituição e
art. 44 do Regimento Interno, integrar a comitiva que acompanhará
Sua Excelência o Senhor Presidente da República na visita oficial
que fará à República Francesa.
Atenciosas saudações.- Senador Daniel Krl..er.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência fica
ciente.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
~lido c deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 117, DE 1976
Nos termos do artigo 291 do Regimento Interno, solicito u
reconstituição do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1972 (n•
86-A/72, na Câmara dos Deputados).
Sala das Sessões, cm 23 de abril de 1976. - Jolé de Masalbies
Pinto.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a Mesa,
outro requeiimento, cuja leitura será feita pelo Sr. !•-Secretário.
~lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 118, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do
Regimento, para a apreciação da rcdaçilo final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 3, de 1976, que aprova o texto do Acordo
Marítimo, firmado entre a República Federativa do Brasil e o·
Governo du República Francesa, cm Paris, a 24 de outubro de 1975.
Sala das Sessões, cm 23 de abril de 1976.- Pctrõnlo Portel!a.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento li·
do será votado após a Ordem do Dia, na forma do Artigo 375, 11, do
Regimento Interno. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
Srs. Senadores:
O Movimento Democrático Brasileiro tem como intenção,
propósito c finalidade histórica cooperar cm favor da construção de
um regime de liberdade c de justiça social. Não tem tido outro
propósito o esforço, a dedicação c o entusiasmo que temos disposto
ao longo dessa luta dil'icil e muitas vezes desigual. Nossa
preocupação maior ê a liberdade que, neste mundo dil'icil, tem sido
maculada por regimes extremistas, que paradoxalmente extremam c
violam cxutumcntc cm seu nome. Pensamos nesta, lutamos por esta,
cm razão daquela.
Calcados nestes princípios, pretendemos o desenvolvimento cm
nosso País. Nilo pensamos nu liberdade e na democracia como fim
cm si mesmas, mas como veículos do desenvolvimento brasileiro.
Com esse propósito, combatemos aqueles que procuram
demonstrar, mais utruvé:s dos,fatos cotidianos do que com palavras
explícitas e claras, que a liberdade estorva, que a liberdade prejudica,
que a liberdade atrapalha, que '.omente com u supressão dela se pode
realizar o desenvolvimento.
E o que é: o desenvolvimento sob a nossa ótica, sob o ponto-de·
vista du Oposição~ Nós o encaramos como encaram os democratas.
Nilo significa ele o crescimento económico puro c simples como o de
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ponte. Desenvolvimento, cm termos democráticos, pressupõe
evolução harmônica e concomitante, quantitativa e qualitativa de
todas as ntividades nacionais em beneficio de todos. Objetiva
cultura, bem-estar, iniciativa, politização c possibilidades de
exprimir as tendências históricas da nacionalidade. Pretende n
participação de todos nas decisões e principalmente na repartição
dos benefícios materiais e morais, frutos do esforço coletivo.
"Desenvolvimento não se conrunde com crescimento econômico. O
simples numento da produção pode levar à riqueza excessiva de ai·
guns c manter, ou até agravar, a misí:riu de muitos"- diz o programa do MDB.
Nossa luta, realizada através de argumentos, da razão, da
palavra, nas tribunas parlamentares ou nas praças públicas, em
nome da ponderável parcela do povo brasileiro que nos delegou a
representação politica, pretende o d.esenvolvimento por inteiro da
Nação brasileira, através do instrumento fundamental para esse
objetivo, que é a institucionalização de um regime plenamente
democrático. Todos nós temos consciência de o Brasil estar vivendo
uma fase de profunda ruptura com as tradições liberais de nosso
povo. O consenso nacional caldeado pelo movimento político que se
seguiu à queda do Estado Novo jil havia delineado, nos campos
politico, social, econômico e até mesmo cultural, as trajetórias
básicas de nossa evolução histórica. Em nome e em razão desse mes·
mo consenso de liberdade, foi poss!vel o Movimento de 1964,
quando o povo brasileiro, o Cong~esso Nacional c as Forças Arma·
das impediram a subversão e a desordem apelando para a ultima
ratío, pura o derradeiro recurso da liberdade, que é o de opor
resistência u qualquer desvio das metas nacionais, ainda que os
desvios venham de um poder constituido.
Nesta altura da nossa exposição, cabe, analisando pelo ângulo
do bom senso e pelo recurso da lógica, uma conclusão. A de que o
povo brasileiro, neste estágio e neste século, tem condições, dignida·
de, sabedoria para viver num regime de liberdade. E mesmo num
regime de liberdade sabe buscar recursos de força para defender esse
principio fundamental, nem que esses recursos signifiquem a
derrubada de um Presidente constitucional.
Essa análise histórica, por si só, responde aos argumentos dos
que .vêem na plena democracia um óbice para o futuro melhor do
povo.
Com o Movimento de 64 procedeu-se a correções e ajustes nos
diversos campos de atividadc e abriram-se as grandes perspectivas
politicas para o povo, cujo amadurecimento foi testado e provado,
encaminhar o seu destino nos limites democráticos da aspiração
comum.
No entanto, à medida que o tempo passa, parece que o ideal de
atingir u plena democracia, esposado em 64 e que sempre fcii o
pendor da alma brasileira, vai sendo sofrendo. Ao que se sente, o
Governo, que tudo pode, que tem condições para tudo e, também,
evidentemente pura nos encaminhar à democracia, finge não perce·
ber a mensagem candente de civismo que o povo brasileiro marcou
nu História durante a memorável campanha politica de 1974.
Com efeito, ao longo do tempo, temos visto que, no campo
politico, são dispostas todas as dificuldades passiveis.
O Sr. Pctrônlo l'ortclla (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Com muito pra·

zcr.
O Sr. l'ctrônlo Portcllu (ARENA- PI)- Sr. Senador Orestes
Quérciu, V. Ex• não obstunte cstur lendo um discurso, luboru em um
erro fundumentul, porque patenteia uma contradiçilo nu purte
nuclcur de suu oração.
O SR. O!IESTES QUf:IICIA (MDB- SP)- Gosturia que
V. Ex• o upontusse.

O Sr. Pctrônlo Portclla (ARENA - PI) - Vou cxatamentc
apontur, não costumo dizer sem provar. V. Ex• disse inicialrnen·
te que o desenvolvimento deve ser integrado, isto é, devem ser
contemplados todos os universos, o social, o económico c o politico,
e um não pode ser d issocindo do outro. Ora, já agora, V. Ex• sabe
que somos Pafs subdesenvolvido ou, para atender a uma termino·
logia tão do gosto do Líder da Minoria, somos um País em
desenvolvimento. Se o País é uinda subdesenvolvido, nilo podemos,
portanto, dissociar aqueles três elementos uinda há pouco focali·
zados no preâmbulo do discurso de V, Ex•. O Governo não pode eli·
minar essas etapas, desintegrar aquilo que V. Ex• considera indispen·
sável seju integrado. Gostaria que V, Ex• elucidasse bem esse ponto
de vista, e conciliusse o que vem de dizer com aquilo que estava
asseverando.
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Realmente, com
sinceridade, não entendi bem ainda onde V. Ex• quis chegar. Se
V. Ex• quisesse referir-se no aspecto politico, tentando dizer que ele
deve ser dissociado do aspecto social, econõmico c cultural, é eviden·
te que estaria laborando em erro, porque o próprio Presidente da
Repúblicu tem reiterado, nos seus discursos, que um aspecto não
caminha independentemente do outro, e nós, do MDB, entendemos
lambi:m que os aspectos político, cultural e cconôrnico não cami·
nham independentemente, caminham harmonicamente. Nós, do
Movimento Democrático Brasileiro, entendemos, neste instante,
que, no Pais, deve ser dada prioridade ao aspecto político, que, atrn·
vós du resolução desse problema, resolveremos os outros aspectos.
O Sr. Pctrõnío Portclla (ARENA outro aparte?

PI) -

Permite V. Ex•

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Pois não.
O Sr. Pctrõnio Portella (ARENA - PI) - V. Ex• asseverou
exatamente o contrário, no começo do seu discurso. V. Ex• esqueceu
o que leu, ou quando preparou o discurso, estava de bom humor e,
no meio, já outro era o estado de espírito. O aparte que estou dando
u V. Ex• provoca um gesto do Líder da Minoria cm socorro de
V. Ex• Estou sentindo que a solidariedade emedcbista paulista é
muito grande. Acho que está na hora de um lidcr socorrê-lo ...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -,Permite o nobre orador
um aparte?
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Com todo o pra·
zer.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo para socorrê-lo,
porque a defesu de V. Ex• foi perfeita. O que o nobre Udcr da
Maioria está pretendendo é provar o imposslvcl. Na realidade, esses
uspectos do desenvolvimento - o político, o económico, o social c o
culturul - devem caminhar juntos. Mas, o que ouvimos todos os
dius, da purte da Liderança da Maioria, silo elogios à excelente situa·
çào econõmica do Brasil, nos prodlgios de justiça social do nosso
desenvolvimento, à explosão das nossas universidades. Então, se o
Brasil parece progredir em todos esses aspectos, por que não
ucompanhur também, no pluno politico, o desenvolvimento? V, Ex•
disse muito bem: não se pretende uma fórmula democrâticn perfeita
-o que se pede é um minimo de democracia, é o respeito àqueles
pontos básicos à independência dos Poderes, à soberania da justiça,
uos direitos fundumentais da pessoa humana. De modo que é normal
que, ao lado do desenvolvimento econômico c social, huju também
um desenvolvimento politico. V. Ex•, com inteira razão, pede que
nos outros aspectos se udicionem o desenvolvimento politico e o
respeito pelu liberdade. Não se trutu de nenhuma ajuda o meu upar·
h:, mas, upenus, do reforço u uma tese, rigorosamente cxutu, que

V, Ex• sustcntu.
O Sr. l'ctrônlo l'ortcllu (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
upurte'? (Assentimento do orador.) Fui citado c gosturiu de tecer
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nlturu, retiro a expressão socorro; estuvn eu superestimando o Líder,
mas verifiquei que ele i: mais fraco do que V, Ex• Devo acrescentar
que não escondemos que o Pais progride c, com ele, as práticas
democrúticas, us práticas republicanas, Preparamo-nos, inclusive,
para umu eleição livre, Nilo vamos ter a plenitude democrática, jamais atingida por qualquer povo, mns, no lado do económico e do
social, vamos dando passos evidentes, no sentido do aprimoramento
politico, meta de todos os brasileiros.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- E esses passos~
do ponto de vista de V. Ex•, estilo sendo dados normalmente bem,
Do ponto de vista do MDB, devem ser dados mais depressa, (:; só
isso.
O Sr. l'ctrünlo Portclla (A RENA - PI)- V, Ex• acha que i:
simplesmente produto de magia!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Nilo, Excelência, é: produto de boa vontade, realmente de predisposição.
O Sr. Pctrünio Portclln (ARENA- PI)- Entendemos nós que
i:, sobretudo, decorrente de muito trabalho, menos palavras, principalmente, demagógicas, esposadas, elegantemente, de uma tribuna.
De maneira que: isto que estamos realizando, tenho certeza de que
contará com V, Ex•, menos pela contribuição do discurso decepcionante do que pela pregação sincera, cm favor das grandes
«lusas do desenvolvimento integral do povo brasileiro.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP)- Agradeço o
aparte de V, Ex•
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Durei o aparte a
V, Ex•, dentro de ulguns instantes.
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Seria um aparte rápido, e me parece que, ati:, favorável a V, Ex• (Risos.)
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não, e principalmente em razão disto, tem V, Ex• o aparte. (Risos,)
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Admiro muito essa interlocução de sorrisos entre V, Ex• c o eminente Senador Franco
Montoro - sinal de que a situação nilo está tilo tensa, assim, como
purece ao grande público-, mas quero enviar a V, Ex• dois tipos de
congratulações. Em primeiro lugar, que V. Ex• melhorou bastante,
porque, quando começou a sua atividadc no Senado, nilo permitia
upartes, Falava em debate democrâtico, mas não admitia a intervenção de ninguém.
O Sr. Pctrônio Porte lia (ARENA - PI)- E isso se chama desenvolvimento,

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- A memória do Pais e
os Anais da Casa registraram esse paradoxo, essa contrndiçilo de
V, Ex•- hoje, V, Ex• está ai, animado pelo incentivo dos debutes
uqui travudos entre os dois titãs, o do MDB e o da ARENA. As
outras congrutulnçõcs se referem ao fato auspicioso para o equilibrio
politico, de verilicurmos que as questiúnculas existentes entre V. Ex•
e o Sr. Senador Franco Montoro, cm Silo Paulo, onde operam em
termos de briga de foice no escuro, nilo se transferem pura o Senado,
que, realmente, nào deve ser palco de discussões provincianas,
O SR. O!lESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Nào entrou ainda V, Ex• no aparte'!
O Sr. Eurico llczcndc (ARENA- ES) - Eu nilo entrei nu
hrigu de ambos, mus, no assunto l!stou entrando. Vou

ruztr um npelo

u V, Ex•: untes de V, Ex• mandar o discurso à divulguçilo n:mJcr umu hotncnugcm L1 vcrdudc, ou, pelo menos, t.witur umu invcr-

dade, se 11 primeira hipótese nilo for passivei u V. Ex• No inicio do
seu discurso, V. Ex• disse que o Governo entende que, para se
realizar o progresso económico, tem-se que suprimir a liberdade. Isto
não pode: ser aceito: isto nUa deve ser dito numa Cnsn séria, como é o
Senado Federal, porque nilo corresponde à realidade, O próprio
MDB jamais sustentou u tese de ausência de liberdade neste Pais. O
MDB sustenta o ponto de vista no sentido de que, estando o Pais
num regime conjuntural, há restrições, c, que nós dizemos, nào contra a liberdade de produzir, de servir ao Pais, mas contra a liberdade
para o comunismo c a subversão, Este o meu apelo, Excelência, pura
dar um aspecto de maior dignidade ao discurso que está proferindo:
suprimir essa inverdade vestibular constante do pronunciamento que
faz ao Senado.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP)-Agradcço o
aparte de V, Ex•, mas V. Ex• está enganado, V. Ex• nilo ouviu direito, Eu niio disse que o Governo pensava assim. Eu disse cm tese, e
V, Ex• vestiu a carapaça. Assim, o problema i: de V. Ext, não meu.
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA celência.

ES)- Leia o texto, Ex-

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Sr. Presidente,
continuarei, com permissão de V, Ex• e dos nossos ilustres colegas.
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O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- V. Ex• não tem coragem de ler o texto inicial.
·
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP)- A coragem i:
muito relativa, Excelência!
O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES)- V. Ex• nilo tem coragem para dizer que distorci. Eu nilo distorci! V. Ex• o disse. Eu ouvi
bem,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP)- Realmente, se
V, Ex• está com a intenção de impedir que cu faça o meu discurso,
está atingindo o seu objetivo. Nós temos vinte minutos, c V. Ex• está,
há meia hora, no seu aparte.
O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA- ES)- Compreendo o nervosismo de V, Ex•
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Nilo estou nervoso, (Risos.)
Não retrocederei, Excelência, V. Ex• que se preocupe com a leitura que farei.
Continuo, Sr. Presidente:
O General Castello Branco enfrentou, talvez, a tarefa mais difícil de governo. Teve, pela frente, a incumbência ârdua de montar
uma nova ordem de trabalho c de lixaçilo de objetivos c metas, No
entanto, ele dispôs, como marco prioritârio do seu Governo, a
dcmocrutização do Pais. Tangido pelas circunstâncias, como
afirmou, impôs à Naçilo o Ato Institucional n• 2, que, evidente·
mente, ofendeu a consciência juridica brasileira, no entanto, tinha
prazo certo de vida, pois, cm seu art. 33, dispunha sobre sua própria
durabilidade, estipulando que vigoraria atê 15 de março de 1967, Permitam-me aqui uma anAlise comparativa, que nos parece procedente
c oportuna. Quando o Presidente Castello Bracco anunciou o Ato
Institucional n• 2, estava ele, da mesma forma que todos os lideres do
Movimento vitorioso de 64, praticamente saindo do entrevere dn
luta, com 11 sensibilidade uindu marcada pelas paixões decorrentes da
natureza humana c, mesmo assim, estipulou prazo certo para u
vigência do Ato Institucional n• 2. Hoje, as paixões amainadas pelo
decurso do tempo, c nós vivemos sob a vigência de um ato de exceçilo cquivnlcntc, o Al-5, que, se nilo bustusse ser violento pela pró·
priu nuturezu, ofende uindu mais, pelo fato de nilo ter prazo certo de
vigência, como Custcllo Branco quis que tivesse o Al-2, Poderiumos
ucrescer que o Presidente Custello Branco, ainda sentindo o calor da
luta, jumais impediu ou pensou impedir a Oposição de chegar aos
meios de divulgação c apresentar uo povo a suu mensagem. Some-se
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ameaçou a Federação com o estreito espirita de centralismo, hoje
latente em diversos setorcs governamentais.
Seu sucessor, o Presidente Costa e Silva, embora responsável
principal pela edição do Ato Institucional n• 5, abrigava a intenção
manifesta c reiterada de institucionalizar o Pais. Com sua doença e
morte, no entanto, a Nação assistiu ao mais violento retrocesso po~
litico desde 64, quando se impediu a posse do Vice-Presidentc da Re·
pública, com direito u ela, lastrcado na Constituição vigente.
No entanto, apesar dos recuos, estabelecida a nova sucessão pre·
sidencial. as esperanças se reacenderam, com a palavra do General

Médici de que, até: ao final do seu mandato, estariamos vivendo
numa democracia plena. E, não obstante essa disposição presidencial, reiterada diversas vezes no inicio do seu mandato, de todos os
Governos revolucionários foi o dele o que mais se afastou da classe
politica, que mais rcfugou o desenvolvimento politico.
O Sr. l'etrônio l'ortella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
upa.rte'!
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Um instante,
Excelência, e o permi\irei, com todo o prazer.
O final do seu Governo foi semelhante ao dos anteriores, com a
única diferença de que o triunfalismo economista, os mitos do
milagre e a auto-avaliação em termos de autovalorização subiram
'aos sete céus da fantasia, obliterando, por completo, gualquer
tentativa de superar o problema político,
Tem V, Ex• o aparte, com todo o prazer, nobre Senador
Petrõnio Portella.

I

O Sr. Petr6nlo Ponella (ARENA - PI)- V. Ex• está fazendo
um histórico e, nele, se insere bem a própria defesa dos líderes
revolucionários, notadamente os que se sucederam nu Presidência da
'República. Começou V, Ex• por fazer um tímido, mas um elogio ao
Presidente Castello Branco; em seguida, exaltou a limitação, no
tempo, do Al-2 e do Al-5, pelo Presidente Costa e Silva. E frisou,
ainda, que o Presidente Emilio Garrastazu Médici declarou à Nação
que lutaria por entregar o Pais constitucionalizado, Vê V. Ex• que
este não é: simplesmente um problema de vontade de homens, mesmo
homens sérios, honrados, c V. Ex• os reconhece como tais. Então, é:
um problema estrutural, que diz respeito a uma sociedade ainda
débil, com carências sérias a serem corrigidas, de sentido social, de
sentido económico c, conseqUentemente, de sentido politico, Uma
constitucionalizução não é: produto simplesmente da vontade
unipessoal. Todos os Presidentes se esforçaram por constitucionu·
liwr o País, mas a verdade i: que esses problemas dizem respeito à estrutum da sociedade brasileira e, por isso, devem ser resolvidos por
todos nós, numa luta constante, nào de negações, mas de trabalho,
de cooperação e de subsídios. V. Ex•. portanto, de certo modo, está
llizendo a apologia dos homens como pessoas humanas, como
humens de Estudo, mus, por outro lado, assinalando as dificuldades
para a superuçilo de óbices que temos diante de nós. I'; preciso, ainda,
Mtlientar que o Al-5 não tem prazo determinado, eXL\lamcnte em
r:tzão das experiências históricas malogradas. O Al-2 teve; lamentavelmente, não foi possível cumpri-lo. O Al-I também o foi. Igualmente, ocorreu o que estamos u dizer, e o AI-S é:, dcclurudumente,
provisório, sem estabelecimento de prazo, porque u sua supressi\o de·
pende de trubalho contrnuo e constante de todos os políticos, de
todos quantos tenham responsabilidade nu sociedade brasileira.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP)- Exutumente, u
sua supressão é o nosso objetivo comum. Nós, do MDB, fazemos
oposição de forma sincera. Com relação às interpretações de V, Ex•
de que elogiei o Al-2 porque foi melhor do que o AI-S, truta-se de
intcrpretuçilo de V, Ex•. Evidentemente, o Al-2 foi uma violência à
conscii:nciu politica deste Pais e o AI·S foi uindu pior, porque nem
sequer e<tipulou o prazo para sua vigência. Nós, do MDB, lamentamos que isso vcnhu ocorrendo.

O Sr. Petrinlo Portella (ARENA simples ato de vontade.

PI) -

Nilo se trata de

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - A nossa
atuuçilo, o trabalho do MDB é cxatamentc nesse sentido: colaborar
com a Nação brasileira, fazendo oposição. Este o nosso objetivo,
esta a nossa função,
Continuando, Sr. Presidente:
O Presidente Gciscl, por sua vez, deu ênfase especial à
Distenção Politica, proporcionando as eleições livres de 1974.
Embora reitere agora, em termos que não permitem segundas
interpretações, a sua intenção de fazer cumprir o calendário e!i:itoral,
sente-se que, nos últimos tempos do scÚ Governo, ocorreu um
evidente recuo na política de distensão.
Há, pois, uma similitude nos comportamentos dos vários
Governos da Revolução. Poderiamos dizer que eles sofrem de um
movimento pendular. No início, são generosos nus promessas de
encaminhar a Nação à democracia plena. Porém, logo aos primeiros
embates' que a política, pela sua própria natureza, proporciona,
através do debate, da critica, da discussão, do diálogo, instrumentos
dela, produz-se o, retraimento tendente à manutenção do status quo.
Mas é preciso verificar que, se de um lado o quadro revolucionário
não mudou, continua o mesmo: de outro, a realidade manda que se
reconheça que o quadro politico se transformou, fundamentalmente,
de acordo com os desejos motivadores do Movimento de 64. Não
existem elementos cstorvantcs da ação revolucionária c, para o que
restar disso - se é que ainda resta -, as forças políticas, reprc·
sentando a aspiração democrática do povo brasileiro, estarão sempre
dispostas a prover o Estado dos meios indispensáveis à sua
autoprotcção contra a subversão, a corrução e a desordem. Pode-se
dizer que, hoje, o único. perigo que paira sobre os destinos do Pais é
representado pelo poder das multinacionais, sempre so!ertcs como o
felino que marca a presa enquanto finge dormir despreocupado.
Felizmente, para resguardo desse perigo, o consenso nacional impõe
a união de todos nós.
Então, o que falta - indagamos - para dotarmos a Nação
brasileira de um instrumental juridico nascido do apoio da maioria,
'da paz, da concórdia c do interesse comum? Não ensina o bom senso
que o melhor caminho quando se tem um problema à frente é
solucionar o problema? O problema das instituições nilo 1: um
problema fundamental, básico, essencial? Não deve ser encarado
com pr·ioridadc?
O Sr. Petr6nlo Ponello (ARENA- PI)- V. Ex• disse que são
só as multinacionais: cjâ estâ dizendo outra coisa, cm seguida.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não é justo
para um povo que pretende se constituir numa grande Nação estar
sujeito a crises periódicas porque os seus lideres politicas e os
responsáveis pelo Governo não chegam a um entendimento razoável
a respeito dns leis fundamentais do Pais. Na verdade -justiça se
fuça à Oposição - esse entendimento tem sido dificultado pelo
Governo, que, no Brasil de hoj<;. é quem pode, é: quem dispõe, é
quem tem todas as forcas, todos os instrumentos de poder, todas as
informações, manipula todos os dados c poderia esforçar-se mais, do
que sequer demonstra. Não cabe, evidentemente, reclamar da
imuginuçilo criadora dos politicas, porque, da forma que us coisas
foram postas no início da chamada Distensão, caberia aos politicas
encontrar um meio de institucionalizar n exceçilo, c isso ni\o é
possivc!, porque democracia ou ó democracia ou nüo é democracia.
Muitos, de bou-fé, tentaram exercitar u "imaginação criadora", c
quase todos ficurum desanimados nu esteira das suas cnigmâticus
propostas.

A necessidade histórica du solução do problema politico ó .:ada
vez muis premente, porque os problcmus sociais c econõmicos silo
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muitos. A dcsnucionulizucào du nossa economia tem sido evidente,

os Sindicatos silenciados não podem transmitir o amargor dos
trabalhadores brasileiros, submetidos à politica salarial e outros
graves drumas sociais. u Agricultura, embora u manifesta boa venta·
de do Presidente Geiso\, vive momentos difíceis, pela falta de um
diillogo mais aberto, do que se ressentem também os industriais
brasileiros, entre os quais, um deles, dizia dias atrãs: "dou minha

11

opinião conforme o ambiente",

I

Se a institucionalização não sair da fase e condição de problema
chegaremos, e\eicão após eleição, a situações de impasses crescentes
c os responsilveis pelos impasses estariam decretando a inutilidade
dos partidos politicas, da ARENA especialmente, como instrumen·
tos legítimos para o exercício do poder, Seria a eliminação do e\emen·
to politico do conjunto das decisões nacionais e a responsabilidade
pelo desvio ilógico, antinatural, antibrasileiro, seria daqueles que
oportunamente tinham condições de resolver, solucionar o problema
institucional e não o lizeram.
Eis os motivos que me levam a apresentar uma proposta, que a
nós nos parece razoável para solucionar o problema institucional.
Não falo em nome do meu Partido, que não tenho missão de lideran·
ç:~ interna. Falo como soldado raso do MDB, ao apresentar aos
meus colegas do Senado, ao Congresso e ao Governo, o seguinte:
Proponho que o Congresso Nacional a ser eleito em 1978,
juntamente com os governadores (em eleições diretas) e Assembléias
Legislativas, tenha poderes dados pelo povo, titular do poder
constituinte, para elaborar e promulgar uma nova Constituição
brasileira e, à semelhança do Congresso eleito a 2 de dezembro de
1945, após a promulgação da Constituição, se transforme em
Congn:sso Nacional ordinário,
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O Sr. Petr<inio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB - SP) - Pois não, com
todo prazer.
O Sr. l'etrônio l'ortellu (ARENA- PI)- V. Ex• cometeu mais
de uma heresia. A primeira delas é se proclamar soldado raso do seu
Partido, Senador da República que é, e diga-se de passagem, e com
uma certa ufania, o mais votado dentre todos, em 1974. A segunda é
que V, Ex• exalta o papel dos partidos c diz que o Governo os
desconhece e, já agora, pretende apresentar a este Plenãrio aquilo
que, autorizudamente, poderia fazer no ümbito do MDB, até pura
que uma proposta desta magnitude pudesse ser melhor examina·
da pelos altos poderes da República, Veja, V, Ex• desconhece o seu
Partido, despreza-o c se volta para este Plenário pura, como soldado
raso, segundo diz, fazer uma proposta desta natureza que, de certo
modo, se ajusta ao teor do seu discurso ziguezagucnte, controvertido
sob todos os asp<'Ctos e sem nenhuma substância política que pu·
desse, cm verdade informar proposição de alto alcance, Tudo está er·
rado no discurso de V. Ex• c, como que querendo ser pelo menos
coerente, tumb~rn propõe ulgo que, no meu entender, nii.o se ujustu à
realidade brasilcim, Neste ponto, V. Ex• acerta, errando de ponta a
pontu, inclusive nu propostn.

O SR. OIU:sn;s QUf:RCIA (MDB - SP) - Evidentemente
que não tenho a pretensi\o de que V, Ex• peça um aparte e apoie aqui·
lo que falei. As interpretações ...
O Sr. l'ctr<iniu Purtcllu (ARENA - PI) - Qual é, enti\o, a
pretcnsUo'?

O SI!, Ol!ESTES QUf.:I!C'IA (MDB - SP) - ... de detalhes
que V. Ex• fuz subjetivamcntc, ficum u critério do nosso ilustre cole·
gus ncstu Cusa ...
O Sr. Pctr<inlul'urll'lln (ARENA- Pl)- Mas com que intuito
V, Ex• o fal?

O SI!. O I! ESTES QUf:I!CIA (MDB- SP) - ... sabem 11nulisur
aquilo que pretendo,'" alcgaç<ics que fuça c o upurtc que V, Ex• d!i.

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) (Fazendo soar u
campainha.)- Pediria que V, Ex• concluísse o seu pronunciamento,
porque o seu tempo já se esgotou c está ultrapassado,
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP) -Se V, Ex• me
permitir, durei dois apartes breves, o primeiro deles no nobre Sena•
dor Leite Chaves,
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Ao contrário do que pensa
ó nobre Líder da Maioria, Petrônio Portelln, acho que V. Ex• está se

havendo muito bem neste discurso, Fez, inicialmente, uma sinopse
da Revolução em seus diversos instantes c fez uma anâlise geral, com
conjecturas acerca do seu lermo. V, Ex•, a exemplo do que fizemos
nesta Casa, pnrccc que cstâ postulando, pelo menos, também, uma
fixação para vigência do Al·5,
O Sr. Pctr<inio Portella (ARENA- PI)- Ah, é? V, Ex• ainda
tem dúvidas?
O Sr. Leite Chaves (MDB concluiu ainda o seu discurso,

PR) -

O ilustre orador não

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) concluído, já está quase até fora de propósito.

Mas já está

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Então V, Ex•, como o
Brasil inteiro aceitou o Ato inicial, que pretendia suprimir a subver·
são e a corrupção, Mas isso por um determinado tempo, nüo
eternamente, porque a forca só se justificava até que a crisálida tives·
se ...
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) -· Inclusive eu
concluo no meu discurso que esses problemas já estilo superados .
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- ,, condições de andar por
si mesma. Quero trazer à colação um pensamento de Napoleão .
Napoleão foi um exímio expert do uso da força, sem jamais usar
violência, Foi um dos maiores líderes na vida militar e um dos
maiores talentos no campo civil, Ninguém foi maior do que
Napoleão, a tal ponto que o próprio Emerson dizia que a natureza
careceu de Napoleão c ele nasceu, E o que Napoleão, exímio em
dominar povos e nações, dizia da forca? Ele dizia o seguinte:
"Sabe o que mais admiro no mundo? A impotência da
força para organizar alguma coisa. A França nunca tolerará
o Governo da força, Enganam-se redondamente os que assim
o julgam. Seriam precisos 50 anos de abjeciio para que tal
acontecesse, A França é um pais muito nobre, muito
inteligente, pura submeter-se ao poder material c para
inaugurar em si mesmo o culto da força, Com o tempo a
forca sempre foi batida pelo espírito,"
Isso é pensamento de Napoleão, após seus anos de maturidade,
depois de usar a força em todos os sentidos. E sabem afinal do que
ele se convenceu? Que sua força nilo resultou das armas que tinha nn
mão e sim do fato de o povo francês o considerar como um dos seus
representantes. De maneira que V, Ex• postula a normalidade,
porque só a democracia cria permanentemente, Nilo há estado de
forca que, ao terminar, niio deixe resultados negativos,
O Sr. l'otrônlo l'ortcllu (ARENA - PI) - Nós estamos sob
estudo de forca?
O SR. Pl!ESIDENTE (Magalhães Pinto) - Fazendo soar a
campainha.)- Solicito a V. Ex• que conclua o seu discurso,
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB - SP) - Agradeço o
aparte de V, Ex•, que veio enriquecer nossos argumentos.
Entendo que esta é a solução pura os nossos problemas poli·
ticos, o chamamento do povo brasileiro 11 ução, pura resolver a
respeito do seu destino, participando como titular absoluto c
incontcstitvcl do Poder Constituinte, da elaborucilo da nossa Lei
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quuis se avultam o Al-5 c o Decreto 477; c dariu a tranqUilidade
necessária para construirmos uma Naçilo justa c independente, nilo
sem untes dotar o Estado de instrumentos de autodefesa contra os
extremismos, a corrupçilo c a desordem.
Negar essa possibilidade é pensar que o povo brasileiro nilo tem
condições de dirigir seu rumo, de discutir c decidir sobre seus problc·
mus. Os que nilo crêem nas potencialidades do povo brasileiro,
evidentemente ignoram a realidade do nosso meio social, atualizada
c consciente neste mundo de comunicações instantâneas; ou agem de
mú-fé, contrariamente aos interesses nacionais.
Nilo cabe prognosticar os resultados eleitorais de 78. E com relação aos riscos, eles silo idênticos tanto para a ARENA, quanto pura
o MDB. Quem terá maioria parlamentar para elaborar c promulgar
a nova Carta Magna à imagem da sua tendência, nilo se sabe. O que
importa é que o povo brasileiro merece confiança no que tange à sua
capacidade de decidir. Resta lembrar que, além dos aspectos politi·
cos, fundamentais, uma Assembléia Constituinte poderia analisar
outros assuntos paralelos e básicos no mundo moderno para a vida
nacional, como a política tributâria, os conceitos de propriedade,
que limitam, nos grandes centros, os esforços de ordenação urbana,
a poluição c a utilização dos recursos hidricos, entre outros.
Falar cm transformar o atual Congresso cm Constituinte seria
repisar no que ocorreu cm 67, quan~o o Congresso votou uma Constituição, de cuja elaboração não participou. De qualquer forma, como poder constituído, o Congresso não tinhu procuração do povo
pura votar uma Lei Maior. Mesmo viciado nesses casos de outorga
pode-se usar o recurso do referendam. Nem isso, no entanto, foi feito, Com a nova redução dada cm 69 à Constituição de 67, já uma no·
va Constituição submergiu, submetida ao Al-5, que a precedeu no
tempo c nunca se.pcnsou referendá-la para sua legitimação popular.
Não poderemos incorrer no mesmo erro. Rui dizia: Podêrcs ilimita·
dos só os tem a soberania constituinte, que reside exclusivamente na
vontade nacional, c, portanto nilo reside cm nenhuma das autoridades constituídas", Lembremos também Sieys (du Constituinte
Francesa): "Em qualquer das suas partes, a constituição não é obra
do poder constituído, mus do poder constituinte",
Não cabe Íalar em transformar o atual Congresso cm Constituinte.
O Sr. Dinartc Mariz (ARENA- RN)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O orador nilo pode
conceder mais apartes.

-José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Agcnor Maria - Jcssé
Freire- Domicio Gondim- Paulo Guerra- Heitor Dias- Joilo
Calmon -Amaral Peixoto - Danton Jobim - Nelson Carneiro Franco Montara- Otto Lehmann.
O SR. PRESIDENTE Magalhilcs Pinto)- Encontra-se na Cu·
sa o Sr. Otto Cyrillo Lehmann, convocado para preencher a vaga
ocorrida na representação do Estado de Silo Paulo fuce à renúncia
do Sr. Senador Orlando Zancaner.
O diplona de S. Ex• foi encaminhado à Mesa c será publicado de
acordo com o disposto no Regimento Interno.
J;; o seguinte o diploma encaminhado à Mesa:
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O SR. ORESTES QUt::RCIA (MDB - SP) - Sinto muito
Senador.
O que importa, cm favor dos nossos interesses imediatos c
futuros, é convocar o titular do Poder Constituinte, o Povo Brasileiro, pura, cm eleições livres como as de 74, eleger a Assembléia Nacional em 78, com o objctivo fundamental de cluborur c ,>romulgar a nova Constituiçilo da República. Teremos o Poder inicial, autónomo c
incondicionudo, a própria soberania da Nuçilo na suu elementar
atividnde de se organizar, construindo as bases do destino democrâ·
tico que sonhamos. Ainda ontem os jornais publicavam declarações
do Ministro do Interior, que, fulando em nome do Presidente, dizia
que o dever du Oposiçilo é pruticâ-la nos limites da lei! Pois bem, nós
pensumos cxutamcntc assim, Dai perguntarmos ao Governo, quais
os limites da lei? Quuis os limites do Ato Institucional n• 5 que estâ
acirnu da Cllnstitulçi'io'? Pnru concluirmos. Somente umu Asscmblélu
Nacional Constituinte poderi1 elaborar uma Lei Maior
que determine os limites leguis da Oposição porque neccssuriumente
determinar(! os limites leguis tumbém puru o Governo. (Muito bem!
·Palmas. O orudor é cumprimentlldo.)
COMPtiRECEM MAIS OS SRS. SENADORES
Josí: Guiomurd- Cuttete Pinheiro- Henrique de Lu Rocque

O SR. !'RESIDENTE (Mugalhilcs Pinto) - Designo os Srs.
Senadores Pctrônio Portella, Franco Montara c Orestes Quércia,
pura comporem u Comissilo que dcvcrâ introduzir S. Ex• no plcná·
rio a fim de prestar o compromisso regimental.
O Sr. Otto Cyrillo Lehmunn dá entrada no recinto,
acompanhado du Comissilo c presta, junto à Mesa, o seguin·
te compromisso regimental:

"Prometo guardar a Const/111/çào Federal e as lei.< do
Pais, desempmhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o
f'OI'O me conferiu e su.\'lelllar a união, a Integridade e a
indepemléncia do Brasil."

I
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empossado, Senador da República, o nobre Sr. Otto Cyrillo
Lchmunn, que integrará, no Senado, a representação do Estado de
São Pnulo.
A partir tlcste momento S. Ex• passará a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. !•·Secretário.
~ lida a seguinte

Em 23 de abril de I 976
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vo~sa Excelência, à vista do
disposto no urt. 7• do Regimento Interno, que, as.umindo nesta data
a representação do Estado de São Paulo, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancada da ARENA.
Atenciosas saudações.
Otto Cyrillo Lchmann
Nome parlamentar: Otto Lchmann
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a
H orado Expediente.
Na Casa 48 Srs. Senadores. Há número regimental para a vota-

ção.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
llem 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 75, de
1976, do Senhor Senador Fausto Castelo-Branco, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de
Antônio Porto Sobrinho, sob o titulo "Denys, o herói
discreto".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O ARTIGO DE ANTONIO PORTO
SOBRINHO:
0enys, o herói discreto
Antônio Porto Sobrinho
Os heróis esquecidos são, muitas vezes, os que fazem a
História; o anonimato é uma espécie de puder sob o qual
escondem seu patriotismo, para não ter de exibi-lo na feira
comum das vaidades festejadas. Por isso mesmo, nem sempre
liguram com a destacada justiça nem recebem a justa
homenagem pelo quanto deram para que a História se fizes·
se; sendo autores, deixam que apareçam os personagens, a
cuja capacidade cénica acabam, por lim, se dirigindo os
louvores c os aplausos.
Mas, independente do retraimento pundonoroso ou da
emulação vaidosa, há um senso crítico na História capaz de
identificar os que, realmente, a escreveram. Tais considerações vêm a propósito das comemorações do 12• aniversário
du Revolução, quando muitos nomes serão postos cm evidência por conveniências circunstanciais ou por amnésias túticas.
Nu reulidade, o Movimento de 3I de março, que fez
mercê à tradição de heroicidade da gente mineira, foi o
resultado quase imperativo de um estado de desagregação
geral. Atribui-lo a iniciativas individuais seria amesquinhii-Jo
em sua grandeza, embora não se possa desconhecer a contribuição dada por uns tantos valorosos homens, civis c
militares, nu suu coordenaçuo c, sobretudo, cm suu deflagra16

çào. Enumcrá.Jos todos seria impor-se ao risco da injustiça
por esquecimento.
Há um, porém, cuja lembrança é uma determinação de
justiçu. Referimo-nos ao Marechal Odylo Dcnys, sem dúvida
o último líder do Exército. Quem conhece a intimidade do
Movimento de março, pela certa conhecerá ter sido a determinação do ex-Ministro da Guerra que, vencendo irrcsoluçõcs c cálculos, levou tanto o Governador de Minas Gerais
como os comandantes das principais unidades do Exército
sediadas cm território de Mi nas, - os generais Mourão e
- Guedes - a precipitarem a iniciativa militar, até então
reduzidu a tema de especulação de aula de precavidos e
brilhantes oficiais do Estado-Maior, espécies de Gamclins
caboclos.
Já na reserva, quase chegando aos oitenta anos, em uma
madrugada, desloca-se o velho líder para Juiz de Fora, onde
pressiona os representantes do Governador Magalhães Pinto
que Já o esperavam, bem como os citados generais a dar
início à arrancada libcrtãria. E, uma vez iniciada esta, é,
ainda, o mesmo Marechal que, às margens do Paraibuna,
consegue a adesão do Regimento Sampaio, enviado pelo
Governo para deter as tropas revoltosas. Com essa adesão,
estava rompido, a favor das tropas mineiras, o equilíbrio
militar, o que precipitaria uma definição nacional pela insurgi':ncia antiesqucrdista.
Depois, pôs-se o Marechal cm discreta posição, nada
pleiteando e também nada recebendo, senão o que honra os
verdadeiros patriotas, c que se traduz no reconhecimento
público. Vivendo no recesso de sua família, mas, distinguido
pela visita de uma legião de amigos que lhe vão, cm romaria
diária, levar-lhe o testemunho da amizade c, sobretudo, da
admiração, o realizador da arrancada dc'3 I de março deve
merecer, mais c antes do que ninguém, os preitos de gratidão
por tudo aquilo que hoje se comemora.
Se, na afirmativa de Siqucira Campos, da Pâtria nada se
deve esperar, nem mesmo gratidão, nem por isso estamos
desobrigados de oferecer o nosso reconhecimento, com a
grandeza das coisas espontâneas, àqueles que souberam
conquistá-lo pelo exemplo, Hoje, 3I de março, o altar da
Pátria deveria crgucr·se, na solenidade da justiça, na casa do
herói discreto- o Marechal Odylo Denys."
O SR. PRESIDENTE(Magalhàcs Pinto)- Item 2:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 79, de 1976,
do Senhor Senador Louri•al Baptista c outros Senhores
Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Senador Ma~ulhões Pinto,
Presidente do Senado Federal, na solenidade de entrc~a de
condecorações no Superior Tribunal Militar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permunccer
sentndos. (Pausu.)
Aprovado o requerimento.
Será feitu a transcrição solicitada,
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
PRESIDENTE MAGAI.HilES PINTO:
"Nilo sei, Senhor Presidente e Senhores Ministros, qual i: o
maior de meus sentimentos nesta hora. Nilo sei se a honra de recebe;
esta Gri\-Cruz du Ordem do Mérito Juridico·Militar; se u
rosponsubilidade que clu vem acrescentar aos meus deveres de
hon1em público; ou se, finalmente, o encargo de interpretar, nesta
solenidade, o pensamento de tantos brasileiros ilustres agruciudos
com u distinção.

II

-399Senhor Ministro Tenente-Brigadeiro Carlos Alberto Huet de
Oliveira Sampaio, Presidente e Chanceler du Ordem do Mérito
Judiciário Militar.
Esta cerimônia mergulha nus próprias fontes c nus raizes
originais de nossa vida de povo.
O venerando Superior Tribunal Militar ostenta o privilégio de
ser o mais antigo, o primeiro Colégio Judiciário fundado no Pu is.
Sua criação precedeu u de todos os outros Tribunais brasileiros
e datu do Alvará de I• de abril de 1808, quando a sabedoria do
Príncipe Dom João VI o constituiu, sob a Presidência do Murqui:s de
Angena. Chamava-se, entuo, Conselho Supremo Militar c de Justiça,
Fomos os constituintes de 1946 que lhe demos a designação de
Superior Tribunal Militar.
Aqui nasceu, portanto, o Poder Judiciário da Uniuo.
Aqui lavrou o Brasil os fundamentos de sua vocaçuo política c
de sua fó dcmocrãtica, segundo lição lembrada por Carlos
Maximiliano em seus Comcntãrios à Constituição:- A segurança do
Estado c os direitos dos cidadãos não podem ter defesa maior e mais
legitima que a soberania da Justiça, sob o império da lei.
Nenhuma instituição terã sido mais liel, no Brasil, a esse
ensinamento do que o Superior Tribunal Militar. Seus eminentes
magistrados, civis ou militares, estiveram sempre atentos às
prerrogativas da Justiça e do Direito.
Esta corte tem ainda uma singular signilicnçilo nos quadros
orgânicos do Poder Público.
Ela é um dos mais altos pontos de encontro da Nação Civil com
a Nação Armada. Pela própria composição de seu cológio, aqui se
integram, como um grande estado-maior da segurança du Pátria,
chefes militares experimentados, juizes togados c juristas oriundos
da militância política. Entre estes últimos, distingo o nome do
admirável tribuno Ministro Alcidcs Carneiro. Meu velho amigo e
companheiro de vida parlamentar, confiscado de sua brilhante
carreira partidãria cm razão de sua lucidez c de sua cultura jurídica
para a serena vocação da Justiça.
Creio, Senhor Presidente, refletir o pensamento de todos os
agraciados, ao proclamar a confiança de toda a nação brasileira
neste augusto Tribunal. Ao longo de seus 168 anos, tem ele sido
sempre aquele "palmo sagrado de terra", cm que os direitos do
Estudo não se exercem com a imolação dos direitos humanos.
Senhor Presidente e Senhores Ministros,
Agradecendo as palavras com que nos saudou o Ministro
Alcides Carneiro, c expressando nosso orgulho e nossa gratidão pela
condecoração que nos é feita, reafirmamos nosso propósito de servir
à Pátria brasileira com o mesmo espirita com que u servem os que,
uqui, nos dão exemplo de fidelidade à conscióncia jurídica c à

soberania dn lei."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n• 33, de 1973, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre o su!ãrio mínimo profissional do técnico in·
dustriulem eletrônicu, tendo
PARECERES, sob n•s 777 a 781, de 1975, das Comissõcs:
-de Constituição e Justiça, favorável;
..,. de Legislação Social, I• pronunciamento: solicitundo
uudiênciu do Ministério do Trabalho; 2• pronunciamento: (ou·
vida o Ministério do Trabalho), contrário, com voto vencido
do Senhor Scnudor Franco Montara c voto vencido, cm sepu·
rudo, do Senhor Senudor L:\zuro Burbosu.
-de Serviço Público Civil, fuvorlivel; e
- de Finanças, fuvorllvel, com voto vencido do Senhor
Senador Matos Leão c voto vencido, em scpurudo, do Senhor
Scnndor Ruy Suntos.
A discussão do presente projeto foi udiadu, cm virtude de reque·
rimento, aprovado pelo Plcnúrio, qunndo de sun última inclusuo nu
Ordem do Diu dn sessão de 25 de março último.

O Regimento Interno, entretanto, no § 2• do art. 310, permite
um segundo adiamento, por prazo nüo superior u 30 dias. Com esse
objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido pelo
Sr. !•·Secretário.
(;lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•119, DE 1976
Nos termos do art. 310, ulinea c, do Regimento Interno, rcquci·
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 33, de
1973, que dispõe sobre o salário minimo profissional do técnico industrial em c!ctrônica, a fim de ser feita na sessão de 21 de maio.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 1976.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão de 21 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1975, do Senhor Senador Benjamim Farah,
que altera o§ 3• do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 6!8 e 619, de 1975, das Comis·
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc, com a emenda que apresenta de n• I·CCJ; c
-de Legislação Social, favorável ao projeto c à Emenda
da Comissão de Constituição c Justiça.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 27 de novembro de 1975, tendo a discussão adiada a requerimento do Sr. Senador
Ruy Santos para o dia 26 de março passado, quando, a requerimento
do Sr. Senador Franco Montara, teve a discussão adiada para apre·
sente sessão.
Em discussão o projeto e a emenda, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, encerro a discussão.
Estú encerrada.
Em votação.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar n votação,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto):... Tem a palavra,
para encaminhar a votação, o nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY.SANTOS (ARENA- BA. Para encaminhar avotação. Não foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A legislação em vigor estabelece que o dirigente sindical não po·
de sofrer penalidade por parte do patrão ati: um ano depois de findo
o mandato de dirigente sindical.
Anteriormente, n lei só permitia três meses, porém, hoje, é um
uno.
O nobre Senador Benjamim Farah apresenta um projeto passan·
do puru três .anos.

Nu Comissão de Constituição c Justiça, o nobre Senador Heitor
Dias deu parecer contrário u este projeto, mas nu discussüo do seu
parecer foi udotuda uma emenda que aiteru o prazo de três para dois
unos. No corpo do parecer, Sr. Presidente, liceu, todavia, este trecho:
"Não nos parece justificúvel a ulteraçüo pretendida. De
ruto, o período de um uno • bastante suficiente pura
possibilitar a reintegração do empregado que exerceu mun·
dato sindical no ritmo comum de suas ntividudes laborais, sa·
rnntido contru dispensa arbitrária. Caso haja interesse do em·
pregudor nu dispensa, certamente não serú u vedaçilo legal de
razê-lo no período de três unos que irá obstá-lo de rculizur,
após tu I pruzo, o seu intento.
Mas se o fizer sem que se tenha verificado raltu grave de
purtc do empregado, cst(l este umpnrudo pela Legisluçào Tru· '
balhista, ulêm do que lhe assegura u Legislação do Fundo de
Garuntiu."

i
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de dois anos.
Recebi, Sr. Presidente, cópia de um ollcio encaminhado a V. Ex•
pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que se insurge
contra esta alteração. Diz, entre outras coisas:
"Entende a entidade signatária que o prazo de um ano, fixado pela
lcgislaçilo vigente, é mais do que suficiente paro atender aos propósi·
tos da medida, que silo os de conceder um certo perlodo para esfriar
ressentimentos por ventura gerados pelo cxcrclcio do mandato
sindical. A dilatação desse prazo para dois ou três anos viril apenas
trazer perturbação à economia das empresas c, por via de conscqUên·
cia, à economia nacional.
Mas, Sr. Presidente, hll um outro argumento que com a' devida
vênia, apresento: nosso mandato, por exemplo, o mandato legisla·
tivo. Na hora cm que se cstinguc, estamos sujeitos a tudo o que
decorre da vida de um cidadão comum.
Pois bem, o empregado que foi dirigente sindical, quer-se que
por três anos ou pelo menos, por dois, fique ele isento de qualquer
açi!o. Isso é um absurdo, c por esse motivo, com o devido apreço, a
ARENA votará contra o projeto do nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Franco Moatoro (MDB Presidente,

SP) - Peço a palavra Sr.

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Sr. Senador Franco Montoro, para encaminhar a votação,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar
a votação. Não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
As razões que acabam de ser mencionadas pela Liderança da
Maioria, inspiram-se cm pronunciamentos de entidades de
empregadores. Temos cm mitos uma série de pronunciamentos de
entidades de empregados, solicitando a aprovação da matéria.
Dirlamos que, se for objcto de decisão a opinião de um ou de outro
grupo de um lado estilo os empregados c de outro os empregadores.
Mas, não é esse o argumento que pode ser invocado.
Mais do que a razão dos interessados, devem valer para nós os
argumentos constantes dos pareceres das duas comissões técnicas do
Senado que apreciaram a matéria, c ambas conclulram pela aprova·
çilo da medida proposta pelo nobre Senador Benjamim Farah, sendo
que a Comissão de Constituição c Justiça colocou-se numa posição
intermédia: o projeto propõe que esta estabilidade do dirigente sindi·
cal se eleve de I para 3 anos; as empresas, por algumas das suas fc·
dcrações, propõem que se mantenha o pedido de I ano, atualmcnte
vigente; a Comissão de Constituição c Justiça propôs, entre uma das
medidas- a de I ano- e a proposta no projeto - de 3 anos- um
prazo intermédio: que a estabilidade seja de dois anos. O parecer da
Comissão de Constituição c Justiça teve a aprovação unânime daquela Comissão.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Mas foi contrário à dila·
taçüo. Tive oportunidade de ler, hl1 pouco, um trecho do parecer
contrúrio à dilatu>ilo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nos termos da
proposta por três anos.
E conclui por uma solução intermédia que é: a de dois anos,
emenda que foi aprovada por unanimidade. Peço a V, Ex• que rccor·
ra ao parecer c verificará que, por unanimidade, a Comissão de
Constituição c Justiça aprovou a Emenda n• I, proposta pelo relator.
O Sr, Ruy Santoo (ARENA - DA) - Pcrrnltc V. Ex• um
aparte, apesar de estarmos encaminhando a votação?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- No parecer consta: "Nilo
nos parcccjuslinc6vel a altcraçilo prctendidn. De fato o perlodo ..."
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O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) alteração pretendida era de três anos.

Porque a

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Nilo. Qualquer altcraçilo.
O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A alteração
pretendida I
E conclui: A Comissilo no parecer à Emenda n• Ipropõe;
EMENDA N•l-CCJ
O parAgrafo 3• do art. 543 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n• 5.452, de lt de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
§ 3• ~ vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a
partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de
dircçi!o ou rcprcscntaçi!o sindical, até 2 (dois) anos após o fi.
nal do seu mandato,
Aprovado por unanimidade, assinam o Presidente Gustavo
Capancma, cm cxcrclcio, c todos os demais membros, sem scnhuma
restrição.
O parecer da Comissi!o de Constituição c Justiça unanimemente
é pela aprovação do projeto, com uma emenda que reduz o prazo
para dois anos. Esta, nos parece, a medida mais consentânea com a
proposta do Senador Benjamim Farah.
Temos em mãos, Sr, Presidente, apenas para contrapor à
argumentação de entidades de classes, transmitidas pela Liderança
da Maioria, uma série de telegramas que nos foram dirigidos em
favor do projeto, dentre eles, do Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Santa Rosa; do Sindicato dos
Comerciãrios de Bauru; do Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi das
Cruzes ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex•?
O Sr, Franco Montoro (MDB - SP) - ... do Sindicato dos
Empregados no Comércio Hoteleiro de Santos; do Sindicato de
Trabalhadores de Carnes Frescas de São Luiz; do Sindicato dos
Ajudantes Despachantes Aduaneiros de Santos.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O tempo de V. Ex•
estã terminado. V, Ex• não pode conceder apartes, não obstante ser
um pedido do nobre Llder Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, queria
apenas diler que recebi também esses telegramas, que estilo no meu
gabinete, se não me engano em número de quinze. Acho, que os
sindicatos de empregados são cm número de dois mil c tanto.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Exato, e as
Federações de Empregadores são outras tantas. E S. Ex• leu apenas
uma manifcstaçilo dos empregadores.
O Sr. Ruy Santos (ARENA V. Ex•, que í: de Silo Paulo.

BA) -

O SR. FRANCO MONTORO (MDB proporção nós estamos ganhando.

Em homenagem a
SP) - Ati: nesta

O Sr. Pctrônlo Portcllu (ARENA - PI) - Isso prova que nós
nào estamos a serviço dos empregadores, mas da Justiça e da boa
administração,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O argumento
ni\o i: da quantidade. O argumento que invoquei é o das Comissões
Tí:cnicas; ambas decidiram, por unanimidade, favoravelmente à
matéria.
Como está ausente o nobre Senador Benjamim Faruh, que teria
outros subsidias e manifestações pura trazer em abono à tese
defendida no projeto, vamos solicitar, Sr. Presidente, o adiamento da
discussão e votação dessa matéria, pura que, presente o autor da
proposiçi\o, quem sabe, encontre a mesma melhor clima pura que o

j
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e Justiça, na ·modificação proposta por unanimidade, c endossada
pela Comissão de Legislação Social, seja afinal acolhida pelo
Plenário,
(::a reivindicação que me parece de rigorosa justiça social e que
atenderá, também, ao desenvolvimento equilibrado da economia
brasileira.
Era o que tinha a dizer, (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a Mesu,
requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secrctãrio.
lido c aprovado o seguinte

e

REQUERIMENTO N•l20, DE 1976
Nos termos do art, 350, combinado com a alínea c, do art, 310,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei do Senado n• 94, de 1975, a fim de ser feita na sessão de 20·5·76.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 1976.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
sessão do dia 20 de maio próximo.

O SR. PRESID.ENTE (Magalhães Pinto) -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• 231, de 1975, do
Senhor Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre
linanciamcntos imobiliários, com recursos de fundos de
acumulação de trabalhadores, à população de baixa renda, c
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 3, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 25 de março
passado, tendo a discussão adiada, a requerimento do nobre Senador
Franco Montara, para a presente sessão,
Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão,
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado,
(::o seguinte o projeto que vai ao Arquivo,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• :131, DE 1!175
DllpC1e IIObre llauciiiiiHIOI llaobUlúloe, com ..-1101 de
fuad01 de acu111ulaçio de trabalhadores, Apopalaçio de balaa
rtada, e oU oatraa pro•ldiaclaa.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Os financiamentos de casa própria contratados com ba·
se em renda familiar igual ou inferior a 5 (cinco) salários m!nimos da
Rcgiilo, ficam isentos da correçilo monetária, prevista no art, 5• da
Lei n• 4,380, de 21 de agosto de 1964, quando correrem por conta de
recursos dos fundos de acumulação formados cm nome de trabalha·
dores c servidores públicos.
Parágrafo único. Os financiamentos referidos neste, artigo so·
mente poderão ser concedidos através das COHABs ou cooperativas
habitacionais,
Art, 2• A partir da data da aquisição da casa própria, na for·
ma estabelecida no eaput desta Lei, c at6 a liquidação total do mú·
tua, as contas do titular, no FGTS, ou no Fundo do PIS/PASEP, fi.
carilo cxclu!das do bcncllcio da corrcçilo. monetária, previsto no art.
3• da Lei n• S. 107, de 13 de setembro de 1966, com as alterações que

lhe seguiram c no art. 8•, letra a, da Lei Complementar n• 7, de 7 de
setembro-de 1970, e na letra a, do § 2•, do art. 5•, da Lei Complcmcn·
tar n• 8, de I I de dezembro de 1970,
Arl. 3• As taxas remuncratórias de serviços incidentes sobre os
empr6stimos previstos nesta lei não poderão exceder, sob qualquer
espéCie, a taxa unificada de 6% a.a.
Art. 4• O BNDE repassarA recursos do Fundo·PIS/PASEP,
por ele gerido na forma da Lei Complementar n• 26, de li de setem·
bro de 1975, ao BNH ou aos agentes por. este designados, a fim de
ocorrer à cobertura financeira dos empréstimos ora criados.
Art. 5• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação,
Art. 6• Revogam-se as disposições cm contrArio,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a mat6ria
da Ordem do Dia.
Vai-se passar à apreciação do Requerimento n• 118, lido no Ex·
pcdicnte, de urgência, para a imediata discussão e votação da rcda·
çilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados, (Pausa.)
Aprovado,
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, da rcdação final (oferecida
pela Comissão de Rcdaçilo, como conclusão de seu parecer
n• 211, de 1976) do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de
1976 (n• 42-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Mar!timo, firmado entre a República
Federativa do Brasil e o Governo da República Françcsa, em
Paris, a 24 de outubro de 1975.
Em discussão a redução final, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro·a encerrada,
Em votação,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer scn·
tados, (Pausa,)
Aprovada,
A mat6ria vai à promulgação,

ea seguinte a rcdação final aprovada
Redaçio final do Projeto de Decreto LealllatlYo n• 3, de
1!1'76 (n• ~:Z.B/76, na Cimara 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
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1976

Apron o texto do Acordo Marftl1110, fimado eatre a Repdbllea FederatlYI do Bra.U e o GoYemo da Repdbllea Franceu.
O Congresso Nacional decreta:

e

Art. I•
aprovado o texto do Acordo Mar!timo, firmado cn·
tre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, cm Paris, a 24 de outubro de 1975.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Hã ainda oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o scguin·
te discurso,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: ·
Quando, cm 1975, ocupávamos u tribuna do Senado para dls·
cutir assunto de politica externa, nunca supúnhamos que a contin·
gência internacional o trouxesse novamente à bulha, tilo oportuno,
tilo presente c tilo cheio de realismo e significação ele se nos mostra,
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vcrno; faz-se mister que se erga a voz de um da Oposição, falando cm
nome do Brasil.
Num largo intervalo de 80 anos, desde a visita de nosso lmpc·
rador à França, pela primeira vez volta a pôr os pés 110 solo francês,
como nosso mandatário, o Senhor Presidente da República, que ali
vai renovar os laços de amizade c estreitar as ligações .:ulturais,
espirituais c comerciais que nos ligam à suave terra de França.
Não é o Presidente da ARENA que viaja à França, é o Presídcn·
te de todos os brasileiros que deixa o nosso Pais c vai procurar, no ex·
tcrior dizer na mesa das conferências c das conversações, o que
scnti~os c o que pensamos sobre problemas de nosso interesse
comum.
Do alto deste promontório permita que cu recorde, Sr. Prc·
sidcntc, que foi da Escola de um outro promontório famoso c inol·
vidlivel de Sagres, que partiram as caravelas que, singrando "mares
nunca dantes navegados", perseguindo estrelas de céus ignorados,
vieram os portugueses descobrir este imenso tapiz de selvas virgens,
enquanto espanhoícs c italianos percorriam essas paragens, rcvetundo-a ao mundo, estarrecidos com as terras então descobertas e
inexploradas.
Foi a revelação da América ao mundo, no Século XV!.
Foram portugueses, espanhóis, italianos c franceses que primei·
ro pisaram essas terras incultas, dominadas pelo homem americano,
que na nudez primitiva, enfrentava a civilização que aqui aportava.
Comcçtlvamos a existir, enquanto a velha Europa jã freqUenta·
va suas Universidades, suas· imensas catedrais de pedra c de
mármore, ouvia a voz de seus lideres religiosos nos concilias, cogita·
va formas de governo para a felicidade de seus habitantes.
Rasgando o mar ignoto as proas dessas primeiras caravelas,
com suas vclus pundas, aqui deixaram o germe de scmcntcirus gloriosas que broturam cm 30 países nascidos daquelas primeiras tenta·
tivas criadoras. E foi com o sangue c as armas que os primeiros
colonizadores irrigaram o solo generoso de onde brotariam, na
comunidade americana, nações que hoje rcsp_ondcm pelo seu destino
c querem um lugar na mesa das conversações mundiais, como as
mais jovens c vigorosas floraçõcs da humanidade c da civilização.
Foram os portugueses c espanhóis e depois os franceses c inglc·
ses que escreveram, à face dos oceanos desconhecidos, o mais belo
poema épico com o pano de suas caravelas c o mastro atrevido de
suas lanças conquistadoras.
Deixaram aqui, na primitividade de nossa vida selvagem, o
gérmen da pátria latina cujas sementes deixaram germinar,
caldeando-as no sangue quente dos índios, na sinfonia tropical do
Novo Mundo,
Nasceram nossas cidades c nossos países, sob o influxo da Cruz,
c da língua Mutor, e decorridos quase cinco séculos, ainda nos dcte·
mos, comovidos, ante a cpopéia heróica do desbravamento, rezando
ante a mesma cruz e cantando na mesma llngua cm que primeiro
balbuciamos nossas primeiras palavras.
Veio junto com elas, enchendo suas velas, a alma latina
murmuradora c inquieta, que hoje busca uma rcvclaçilo na hora cm
que pela primeira .vez na história republicana de nosso Pais, pisa a
bela terra de França, a figura digna c respeitada de nosso Presidente.
Se nascemos latinos, conservamo-nos latinos.
Se mantivemos u mesma fé cristã dos primeiros colonizadores,
se falamos a mesma ICngua que aqui, primeiro, ecoou debaixo de nos·
sus florestas inóspitas, somos fiéis às matrizes latinas que nos gera·
rum.
Cadu um de nós é, nus células, nos ossos, nn carne c nos nervos,
cm tudo, produto das Pâtrias onde nascemos, mas trazemos,
recobrindo nosso corpo, a pele latina que nos caracteriza c que nos
idcntilica.
.
Nossas potencialidades são im•nsas c Inexploradas e poderilu
criar, no futuro, umn terceira força, gerando uma assimetria nesse

mundo bipolar russo-americano, dominado pelas duas Supcrpotên·
cios.
E se falarmos nas nações da África, também colonizadas por
portugueses, espanhóis, franceses c italianos, então mul.tiplicam
nossos recursos c crescem, significativamente, nossas possibilidades.
Nas 22 nações latino-americanas vivem hoje, 3%0 mllh6es de
habitantes, ocupando um território de 10 mllhies ell8 mil qull6metroa
quadradoa.
Vivemos nós, os brasileiros, cm paz c tranqUilidade com os
povos irmilos de dez países que nos rodeiam, cujo território é tão
inviolável c sagrado para nós, como o é para. eles o nosso próprio
território, sem preocupação de hegemonia, mas certos de que, a
integração da América Latina seria uma grande conquista de todos
os povos, uma expressão comum, americana, de concórdia, entendi·
mcnto c participação.
Como brasileiro, tenho o Brasil como minha Ptltria; c como lati·
no, minha segunda pâtria é a latinidade. Assim pensam todos
aqueles que a geografia situou abaixo e acima do Equador, nas terras
da América.
Se hú atos que têm sua geografia, hú atitudes que resumem
história, pelo seu conteúdo c pela sua signilicaçilo.
.
Quando o Brasil afirmou, perante o mundo, sua soberama sobre
0 mar de :zoo mllhaa, viveu a geografia de um momento nacional.
Quando, mais tarde, o Governo assinou o acordo nuclear, emancipando-se de laços c ligações que o prendiam ao mundo de
subdesenvolvimento, também viveu a história de um momento
RICIOIIII.

E quando, com seu vizinho de território c de lutas, o Brasil
assinou com o Paraguai, o acordo para a construção de ltaipu - a
maior hidrclétrica do mundo - firmou um tratado que se projeta na
geografia c na história da América, como um momento continental.
ltaipu, obra de colaboração paraguaia-brasileira, é um capitulo
novo na história do Continente c veio, por seu turno, enlaçar nossas
duas Pátrias c irmãos mostrando que somos dois países que devemos
caminhar juntos, de mãos dadas, empenhados ambos, na integração
da América, esquecidos os gilvazcs de lutas passadas, irmãos que
somos das mesmas esperanças c aspirações, sonhando com a energia
daquele complexo hidrclétrico que será a matriz geradora de novas
conquistas comuns c de permanente colaboração.
E amanhã, quando o Brasil, na pessoa do seu digno Presidente
da República sentar-se à mesa das decisões com o Presidente Giscard
D'Estaing, pura discutir problemas que nos afligem, deve levar ao
presidente francês o desejo latino-americano de formar, ao revés do
Terceiro Mundo, uma Terceira Força, cm nome da latinidade.
França, ltâlia, Portugal c Espanha, recebendo a levada de
sangue novo do Novo Mundo, integrado por 22 Nações, c pelas
nações africanas de origem c colonização latina, poderão formar
uma União Latina com forças bem mais significativas para enfrentar
o mundo bipolar russo-americano.
Da cidade-estado das épocas medievais nasceu o sentimento de
nacionalidade que gerou as nações, com povos de línguas às vezes
diferentes, religiões diferentes, embora uspiruções comuns.
Com o murchar do tempo, chcgumos tiO putumur de um novo
estado de coisas, evoluindo para as grandes massas territoriais, com
incalculáveis recursos minerais c habitadas por densas populações,
formando, assim, as Superpotências de nossos dias.
Ai cst11o os Estudos Unidos, com 9,000.000 km' c umu populu·
çuo de 220 milhões de habitantes, c a Rússiu, com "us 22 milhões de
quilômctros quudrndos c seus 250 milhões de hubitantcs, l'ulundo
muis de 1~0 linguus diferentes, cm cimu de recursos mincruis imensos
c inculcul(lvcis,

A Uniuo Latina teria uma superlicie de 21 milhões e 700 mil
quilômctros quudrndas, com uma populuçi\o de 4MO,OOO.OOO de
hubituntcs, quusc o dobro du Europu, menos u du Rússiu.
Com o evoluir do tempo, cm que os recursos mincmis e humu·
nos correm parelhas, as grundcs potências fazem sentir sua innuên·
ciu, quunto muiores elus s~o, e, nuncu, quunto melhores se mostrem.
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O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB pruzer.

ES) - Com muito

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Estou ouvindo com
utençilo o discurso de V. Ex• que levanta uma tese oportuna e
extremamente interessante, revivendo, digamos assim, as nossas
raízes comuns, as raizes comuns históricas da latinidade. E cu me
permitiria acrescentar, aos argumentos trazidos por V. Ex•, uma
outra razão de uniüo dos povos latinos: sua base comum católica,
cuja base moral, realmente, identifica esses povos latinos e católicos.
V. Ex• sabe, como todos nesta Casa, que, mesmo cm nome do
liberalismo, a moral católica jamais aceitou, por exemplo, a usura,
jamais aceitou a exploração desumana do trabalho do homem. São
as caracteristicas da moral católica, que a diferenciam da moral
protestante, não obstante o esforço que hoje cm dia se vem fazendo,
com êxito, de unificação dessas tendências religiosas. O fato é que
existe uma base moral que unifica os paises latinos e os países
católicos. Evidentemente, esta base comum pode dar razão, pode dar
sentido, a uma unificação que V. Ex• está defendendo com brilho.
Parabéns a V. Ex• pelo discurso c pelas idéias nele contidas.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que ilustra sobremaneira o meu discurso.
No preâmbulo da minha oração, cifrei que, desde o
descobrimento até os dias que correm, ainda rezamos debaixo da
mesma cruz e falando a mesma Ungua.
No mundo de amanhil, qua.nto maior for o poder dos grandes
países, menor será a expressão dos pequenos.
Exércitos vencedores no futuro serão os que tiverem mais
poderio c mais recursos humanos e nunca os que tiverem os grandes
generais, os excelentes cabos de guerra c os inexccdíveis
comandantes.
Na União Latina, teremos uma história, de grandes
contribuições à humanidade, seja no terreno da Literatura, das
Artes, da Pintura, da Música, da Arquitetura, da Ciência, da
Tecnologia, ou seja no capitulo heróico dos descobrimentos, cm que
suas caravelas abriram todos os caminhos nos sete mares do mundo.
Na energia nuclear, aí temos a França disputando, pari passu, a
hegemonia com as nações do Clube Atómico, fazendo disparar seus
artefatos nucleares, explodindo suas bombas no atol de Muroréa ou
fazendo funcionar suas usinas nucleares a plena carga.
As superpotências têm maior número de artcfatos porque têm
mais recursos, nunca porque tenham mais ciência ou mais tecnologia.
A aeronáutica tem recebido do latino uma colaboração
incstimllvel, e ui está o Concorde desaliando us superpotências,
coma suprema conquista da engenharia aeronáutica, com a cola·
boruçilo fruncesu.
Nos teleguiados, os latinos marcham decisivamente com os
pulses que conquistaram a vanguarda nesse sctor dos armamentos.
Nos submarinos nucleares também a França está em pi: de
igualdade com as superpotências e seus tipos de aviões de guerra
disputam a preferência da Aviação do mundo.
No terreno das matérias-primas, u Uniilo Latina formaria uma
uuturcit1, c no seu imenso território c:ncontrurfumos u auto·

suliciência de três produtos básicos pura u vida da humanidade: o
petróleo, u cnrne c o trigo.

Conuarfumos com u uuto-suliciênciu cm ferro e mungunês, cm
cstunho c cobre, cm mudciru c cm produtos ugríco\us, c,

possivelmente, cm muteriuis utômicos tcrfumos srundcs cspcrunçus
cm sermos quase uuto-sulicicntcs,

Isso é que chamariamos uma autarcia, com amplos recursos
minerais c com grandes e significativos contingentes humanos,
habitando um grande espaço geográfico.
Falar ao Presidente Giscard D'Estaign, na mesa das
conferências, de pais para pais, de potência para potência, na forma·
cão dessa autarcia, com a reunião de tantos pafses, viveriam, França
e Brasil, um momento latino.
As jornadas de mil léguas começam por um passo à frente.
O Brasil, na Conferência dos 77, cm Manilha, convidou o
Terceiro Mundo a afirmar seu poder de decisão frente aos pulses
industrializados.
Por que não conclamar os pulses da América Latina c os países
latinos da Europa, com mais identidade entre si, mais tradições e
raizes comuns, a formarem a União Latina com mais razões e mais
motivos históricos, étnicos e religiosos?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Com prazer,
ouço V. Ex•
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O nobre Senador Roberto Saturnino já manifestou o aspecto que reforça a tese de V. Ex•. Eu
me permitiria- ao ponto cm que V. Ex• chega neste momentodestacar, do valor da contribuição que V. Ex• traz, um dado da
maior significação para a paz mundial. Evidentemente, V. Ex•, ao
defender a união latina, não pretende a constituição de um grupo
para, militarmente, enfrentar outros grupos. Com as grandes
ameaças que pesam sobre o mundo - g'cneralizando talvez um pouco as linhas básicas do quadro que V. Ex• traça - teríamos, de um
lado, para tomar o aspecto racial, o comunismo eslavo c, de outro, o
capitalismo anglo-saxão. V. Ex• acena com a união latina, o
humanismo latino, aberto à paz, à solidariedade, à fraternidade. Vê
• V. Ex• que a tese apresenta aspectos da maior importância para uma
reflexão e uma elaboração. O mundo não se construirá pelo
desaparecimento das diferenças. E: preciso que as diferenças naturais
sejam compreendidas e, de certa forma, cultivadas. Um mundo
diferenciado onde esta unidade latina, a que V. Ex• se refere, precisa
estar presente, para dar a sua contribuição à obra mundial da paz
entre todos os povos. Vejo com o maior entusiasmo e com a maior
alegria a contri~uiçào que V. Ex• traz, neste dia, a uma tese que está,
realmente, colocada em plena atualidade, no momento cm que o
Presidente do Brasil dirige-se a uma das grandes nações latinas da
Europa, para esse diálogo entre duas Nações que podem ter, entre as
suas responsabilidades históricas, esta, de contribuir para a unidade
latina, u que V. Ex• se refere cm seu histórico discurso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, Sr. LI der Franco Montara. Partindo das alturas em
que partiram, suas palavras douram a nossa tese c emolduram o pálido quadro que vimos aqui bosquejando.
Quero me congratular comigo mesmo por receber os apartes
dos dois Lideres, que me honraram com a sua manifestação. E como
bem cifrou V. Ex• "eqUidistantes do mundo eslavo c do mundo anglo·saxiio, sem preconceitos militares, mns com o pensamento
apenas nu paz e na formaçilo desse Bloco indestrutfvcl de nações às
quais o mundo tem devido tanto", o mundo que tem vivido graças
aos descobrimentos das Ciências, das Artes, aos vultos latinos franceses, italianos, portugueses, espanhóis - nós construiriumos,
nós sim, um mundo novo,
Proclamou o Brasil, naquela Conferência, que
"os acordas regionais de cooperuçilo económica c técnicu se trunsformuss~:m em mccunismos inter·regionais, sempre
com vistus u obter u uuto·suliciênciu".
O próprio Chunceler Suuvugnurgues, dcclurou, uo ussinar o
comunicudo conjunto com o Brasil, que o uno de 1976 serú "um uno
di! ouro puru u coopcruçilo l'ranco-brusilcirn",
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que,

"Os Governos estimaram desejável seja o principio da
interdependência entre as nações exercido sem exclusivismo",
E declarou o Chanceler Azeredo da Silveira, um dos artrficcs
desse comunicado,
"que isso abrirá o caminho para esquemas c planos de cooperação ainda mais ambiciosos entre nossos Governos''. fechando,
com vaticínio feliz, os elevados propósitos· dos dois palscs, cm
mutcriu de cooperação económica, financeira, tecnológica e cientifica.
E termina o comunicado por afirmar que os dois Ministros
decidiram que a próxima reunião da Grande Comissão deverá
realizar-se em Paris, cm 1977,
Seria de aproveitar-se essa reunião futura para, no lugar das
reuniões culturais c intelectuais da União Latina, Uricas c românticas, se fizesse, com toda ênfase, um encontro cm alto nlvcl entre as
nações latinas, cm nlvcl de Governo para Governo, de potência para
potência, pura a fixação de um denominador comum que a toda~
sujeitasse, forçando a discussão de projetes mais objctivos para a
consolidação dessa União, seja no campo financeiro, seja no campo
económico, seja já no campo da cooperação cientifica c tecnológica,
através da maior ncxibilidudc do intercâmbio entre elas, como ponto
de partida.
Já se divulga na Europa o projeto do Primeiro Ministro belga,
estabelecendo para a comunidade económica dos nove palscs uma
comunidade politica, com apoio num Parlamento a ser eleito em
1978 c sediado em Strusbourg, na França.
O espirita de Rambouillct, que ·concentrou as atenções das
grandes potências capitalistas, está a exigir uma tomada de posição
do Terceiro Mundo, formado pelos pulses menos dotados, no scntio
do da ordenação das relações económicas, propiciando um maior
entendimento visando a uma· defesa comum contra a nova ordem
económica que já se esboça no mundo.
Nós não encontramos caminhos a ser trilhados. Nós devemos
abri-los com o nosso caminhar.
Se o Brasil teve seu momento nacional quando fixou o mar de
200 milhas c quando firmou o acordo nuclear;
Se viveu seu momento continental quando assinou, com o
Paraguai, o fraterno e grandioso contrato de ltaipu, a pâgina mais
eloqUente de solidariedade americana;
Pode ter, amanhã, cm Paris, frente ao Presidente Giscard
D'Estaing, na Mesa das decisões, o momento latino, ao estabelecer o
inicio de uma Nova Era nas relações do mundo Latino, visando à
formação de uina Terceira Força e criando uma assimetria nesse
mundo bipolar, cujas conveniências ora pcndulam no sentido lesteoeste, no campo magnético da confrontação, ora na direção nortesul, por força da própria polarização ...
Tomemos a Marco Aurélio, um latino, o lema de nossa luta c de
nossos anseios: o que não é útil ao enxame, não é útil à abelha.
Silo nossos votos, que o Presidente Ernesto Geiscl e o Presidente
Giscurd D'Estaing, ao se sentarem na Mesa das Conferências,
amanhã, comecem a viver c a traçar nosso destino ladno. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado,)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marcos Freire.
O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os acontecimentos pollticos ocorridos neste ano causaram, sem
dúvida, profundo abulo à consciência livre desta Nação. As
manifestações havidas, as mais diversas e as mais desencontradas,
dilo bem uma medida da gravidade da situação que vivemos e em
que vivemos.

Nenhuma delas, entretanto, pareceu-me mais grave c talvez
mais significativa - não sei se para o mal ou para o bem - do que
declarações atribuídas ao Ilustre Preilidcnte da Câmara, Deputado
Célio Borja.
Segundo a revista Veja, do llltimo dia 14, S. Ex• teria feito um
diagnóstico do pcrlodo de tensão c expectativa anterior à Semana
Santa, nos seguintes termos:
·
"Acabou-se a Sexta República. Agora, é esperar pela
definição da Sétima."
Por sinal, esse semanârio apresenta uma classificaçilo numeral
ordinal das Rcpllbllcas havidas no Brasil, conforme asterisco
existente na pâgina vinte, segundo a qual a Primeira R'cpllblica
começou em 1889; a Segunda, cm 1930; a Terceira, cm 1934; a
Quarta, cm 1937; a Quinta, cm 1945 c a Sexta, cm 1964.
Pode-se discordar dessa classificação, em alguns de seus
aspectos. Assim, a distinção de duas Repllblicas no período de 1930
a 1937 nilo me parece muito procedente, desdc.quc os movimentos
q~e desconstitucionalizam um Pais trazem normalmente, cm seu
bojo, idéias c principies que, passada uma primeira fase de cbuliçilo,
de efervescência, até mesmo de pcrfodo de cxccçilo, tendem a se
consolidar através de novo estatuto bbico.
A~Sim, parece-me que as motivações do Movimento de 1930
terão desaguado também, malgrado seus percalços, incidentes, c até
mesmo posteriores reaçõcs armadas aos 3 de outubro daquele ano,
numa Constituição que foi a de 1934. Ela iria-até o ano de 37,
caracterizando, assim, um todo - de. 30 a de 37 -, aquela fase do
pcrfodo Republicano.
O ano de 1937, por sua vez, desconstitucionalizaria ,novamente
o Pais através de uma nova Carta, outorgada à Nação, c que,
· evidentemente, procurava consagrar outros alicerces no cdiflcio
jurfdico-poUtico do Pais. Talvez, rigorosamente- sobretudo com a
perspectiva da História, quase 40 anos depois da promuiKaçilo
daquela Carta e de concluído aquele período-, 37 não seria terceira
nem quarta República, nem República alguma, desde que o exercício
do poder se deu cm bases atentatórias ao próprio espírito republicano, além, evidentemente, de infringir princípios outros, formalmente
consagrados naquele texto.
·
·
Finalmente,· o próprio 64, movimento que destruiria a obra
constituinte de 46, desaguaria igualmente numa nova Constituição.
. Este movimento se institucionalizaria, conforme proclamou o então
Presidente Castcllo Branco, no texto constitucional de 67. Aqui não
tenho a mensagem pela qual· o chefe da Naçilo encaminhava o
respectivo projeto ao Congresso Nacional. Se nilo me falha a
memória, ele dizia que o texto encaminhado era necessârio c
suficiente à institucionalização dos ideais de 64. O fato é que 67,
realmente, consagraria, segundo o próprio pensamento do Governo
de então, os pressupostos daquele movimento de três anos antes. E
tendo consagrado os principies c idéias de 64, esta nova Repllblica,
para usar da terminologia do semanário cm questão, iria at6 o
momento cm que um novo episódio, em que um novo estatuto, em
que um novo ato, mais uma vez, desconstitucionalizaria o País,
Neste sentido, parece-me que esta Repllblica- quinta ou sexta,
segundo aceite-se ou não a discordância assinalada cm relação à
classincaçi!o - teria findado ni!o agora, segundo as expressões
atribuídas ao DeputadÓ Célia Borja, mas, na verdade, teria chegado
ao fim com o Al-5, de 13 de dezembro de 1968. Abriu-se, assim, uma
nova fase na evolução politica brasileira, fase essa que realmente se
caracteriza, novamente, por um pcrlodo de exccção, cm busca, como
aqui mesmo tem sido reiteradamente proclamado, de uma nova
institucionalização que permita o retorno às trilhas democráticas.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
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esta parte do meu pronunciamento, concederei o aparte a V, Ex•
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mais importante, parece·
me, não é ficar aqui a discutir divisões didáticas dessa evolução polfti·
cu ao longo do tempo,, mas a assertiva mesma feita por quem tem
grande autoridade para fazê-la, o ilustre Presidente da Cáma·
ra, Deputado Célia Borja, proclamando que terminamos uma fase c
iniciaremos outra,

Ouço o aparte do ilustre Senador pelo Espirita Santo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) ·V, Ex•, quando retomou
as suas considerações, logo cm seguida ao meu pedido de apartes, de
certo modo ofereceu ao Plenário a conccituaçilo que cu gostaria de
lixar. Não existe c nem existirá no Brasil, Primeira, Segunda, Terceira
ou Sétima República. O que ocorre ê a evolução de fatos nacionais
de caráter polftico, jurídico e institucional, como ocorre no momcn·
to, a caracterizarem as várias fases c cstãgios do regime, porque V,
Ex• não encontrou, na Constituição emergente da queda da ditadura, no texto constitucional, a denominação de Primeira República;
V. Ex• não encontrou, no escalonamento constitucional posteiror,
nenhuma numeração quanto à República. De modo que se trata, apc·
nas, de matéria de carátcr doutrinário, talvez de semântica ou, muito
mais do que isso, de interpretação remetida à Sociologia Polftica, a
não ser que V, Ex•, como sempre pessimista, esteja vendo algum fantasma e, por isso mesmo, está fazendo alguma advertência diante da
declaração do ilustre bâtonnler da Câmara dos Deputados.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - A impressão que
tenho é que a assombração não está aqui. Estou procurando fazer
uma análise isenta, tranqUila, desapaixonada, inclusive referindo-me
a matéria publicada pela Imprensa, procurando dissecar a realidade
nacional em que vivemos.
Portanto, permito-me prosseguir no discurso, com a finalidade
talvez de, rcpctitivamcntc, como têm sido reiteradamente taxados os
meus pronunciamentos, buscar o debate de idéias, a troca de impressões para, apesar de todas as limitações do momento atual tentar
contribuir na busca da normalização democrática, pela qual acrcdi·
to, todos nós aspiramos.
E, por isso, dizia anteriormente ao aparte, que mais importante
do que cfetivamentc cair nos emaranhados de élassificaçõcs c de
distinções desses vários períodos históricos por que tem passado o
Brasil, muito mais importante será, sobretudo, não permitir que o temor do desconhecido- e dai ter dito que a assombração não estava
aqui -e do poder da força levem a classe polftica ao retraimento c
,ao silêncio, que ampliaria o vazio perigoso, cxatamente aquele,
segundo a revista cm questão, que se abre entre as Repúblicas
proclamadas por Cêlio Borja.
Mais que isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não aceitamos
que, "agora, seja esperar pela definição da próxima República". 1:
preciso não simplesmente esperar, mas, pelo contrário- pode pare·
cei muita pretensão nossa, mas de uma certa forma isto i: dever nos·
so, representantes do povo- i: preciso, sim, tentar influenciá-la.
Nu verdade, por mais. marginalizados que estejamos, por menos
poder de decisão que tenhamos, por mais impotentes que sejamos, é
preciso fazer alguma coisa, nem que seja continuar falando, continuar defendendo, da tribuna que nos i: dado ocupar, os ideais
democrC.ticos cm que acreditamos.
O impasse institucional brasileiro não será superado, disso não
tenhamos dúvida alguma, por um passe de mágica, nem tampouco
pela imposição de fórmulas dos que têm cm suas mãos instrumentos
suficientes pura impor o que quiserem impor. Poderão fazê-lo, mas
nilo nos levarão a nada, muito menos uconciliação da Nação brafi·
leiru, em torno de uma ordem autenticamente democrática, que
expresse, simultaneamente, liberdade, segurança c desenvolvimento.
Vozes vúrias ti:m-sc feito ouvir, cada qual colocando suas idí:ias,
dns quais podemos discordar, mas que, cm minhn opinião de demoera tu ~onvicto, não devem dei~ur de ser ouvidas.
O momento é de se: ouvir o maior número.

Há um mundo de estudos, de especulações, de pesquisa, de
imaginação, de doutrinas c comparações legislativas cm busca da for·
mutação, profunda c definitiva, de um modelo polrtico gcnui·
namcntc nosso, fiel, embora, às aspirações democráticas de nossa
formação cultural.
Há muitos a sopesar. AI estão instituições, nativas ou importa·
das, passiveis de discussões, para alterações ou não, ou, até mesmo,
substituições ousadas.
Federalismo ou Unitarismo? Presidencialismo ou Parlamcntaris·
mo? Sistema Unicamcral ou Bicamcral?
Haverá melhores vestes para a nossa República? O principio da
separação dos poderes repousa, necessariamente, na limitação
tripartida?
Qual a melhor maneira de cxcrcfcio da soberania popular? E as
bases válidas de um verdadeiro regime representativo? Que mccanis·
mos democráticos de defesa cmcrgcncial se impõem, no mundo de
hoje? O que í: irrenunciável na imunidade parlamentar? Como
desmistificar o nosso quadro partidário?
Creio, mesmo, que tudo pode ser repensado.
So há uma coisa da qual não podemos abrir mão: a legalidade
democrática, os seus princípios básicos c eternos. Deles ni!o se pode
abrir mão, repito, nem dos seus objctivos maiores de salvaguarda
dos Direitos do Homem c dos mais altos interesses nacionais.
O que querem alguns, nós o sabemos. Temos lido por estes dias
afora. Muitas vezes lido não naquelas letras impressas dos
periódicos, mas nas entrelinhas daquilo que não foi dito
expressamente. Mas não interessa saber o que querem uns. Interessa,
sim, saber o que querem, cm seu conjunto, os sctorcs mais rcprc·
sentativos da opinião pública brasileira.
Opiniões isoladas, já as temos várias, talvez,, até mesmo a
tendência da maioria. Por que, então, não sistematizá-las? Coordená·
las? Estimular c cobrar novas contribuições, sobretudo de entidades
apartidárias, como a OAB, a ABI, a ESG, centros de estudos c de
pesquisas, órgãos de classe, etc, através dos quais falem os
intelectuais, os empresários, os trabalhadores, os estudantes; todos,
enfim, que dessa ou daquela forma, têm contribuído para o progrcs·
so desta Pátria.
Sei - volto a dizer - que posso ser novamente tachado de
repetitivo. Pouco importa. Insisto no apelo que fiz, em dezembro do
ano passado, e o repeti cm março último, para que o Senado, através
de Comissão Especial, chame a si essa tarefa de coordenação c de
sistematização, de promoção de um grande debate nacional, porque
não se lhe poderá imputar vícios de cor partidária, não se lhe poderá
imputar sectarismo de posições preestabelecidas, não se lhe poderá,
como instituição maior, acima dos partidos, embora integrada pelos
partidos, de ser contra ou a favor de uA" ou "B".
Sr. Presidente, posso atê estar errado, mas crciq sinceramente
no que digo - e por isso volto a minha tese- que, se efctivadu,
redundaria num verdadeiro repositório de subsídios - e, de sua
harmonização, a expressão do consenso nacional - para a grande
tarefa de rcdemocratizução deste País, quando, amanhã, houvesse a
decisão de se efetivá-la. Ali se encontraria facilmente as bases de um
grande projeto político, que pudesse representar uma solução
política definitiva.
O Sr. Jurbus Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda honra,
Senador Jarbus Passarinho.
O Sr. Jurbus Pussarinho (ARENA- PA)- Por duas vezes, no
seu excelente discurso, V. Ex• fez referência uo receio de que esteja
sendo considerado repetitivo. Parece-me que V. Ex• não tem, aqui,
nesta cusu, estu imagem,
O SI!. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Mas tenho sido
inquinndode sê-lo.
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-406O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Foi em refcrénciu no
Professor Brossurd, e não" V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nilo fuçu tumbém
ostu injustiçn a S. Ex• (; prcfcrlvcl não citar nomes ...

de selares du opinião nacional me tenham escapado. Essn Comissão
então, personalidades várias, instituições diversas, pura
dutlogarmos, pura debtttermos, pura, até mesmo, contrapormos
argumentos a teses com as quais nilo concordamos,
c~nvidaria

O Sr•.larbas l'assarinho (ARENA- PA)- Por isso mesmo
ostou-mc referindo apenas a V. Ex•

. O Sr. i'ctrõnio Porlclln (ARENA- PI)- V. Ex• me permite
um aparte?
·

OSR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigudo.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tão logo conclua
as considerações rciativus ao apurte do nobre Senador Jurbas
Passarinho.
Por este motivo - creio - nada estudamos delegando em
termos de funções nossas, mesmo porque, pura ser realista em nossa
exposição, nüo podemos mistificar e julgar que nós, com Comissão
ou sem essa Comissão, vamos poder resolver e decidir sobre os
destinos nacionais,

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Em discussão com
o nob(e Senador Paulo Brossard, quando houve referência a certo
tom repetitivo dos seus discursos, S. Ex• não se sentiu ofendido
quundo identincudo com o Bolero de Ravel do Senado brusileiro,
porque S. Ex• foi identificado com um exemplo que é elogioso, c não
c<>m u repetição fastidiosa. O discurso de V, Ex• é ahumentc
c<>nstrutivo. Ele se tornaria repetitivo na medida em que essa
repetição fosse até diduticamcnte necessária. Portanto, nada há de
c<>ndenávei nele. Entretanto, vejo, com uiguma surpresa, que V. Ex•
sucede nu tribuna a um senador do Partido de V. Ex• que, há alguns
momentos, nos sugeriu que aguardássemos o ano de 1978, para,
crttào, transformarmos os eleitos que aqui chegassem numa
Constituinte, que seria encarreguda, de discutir esses parâmetros que
V. Ex•. ião cintilantemente, acabou de enumerar. Não sei se devo
classificur V. Ex• de menos paciente e seu colega de mais puciente,
ou, ao contrário, devo colocar tudo isso no conjunto das contribui·
çõcs u que V. Ex• se referiu. Creio que aquilo que foi dito em
contrário à tese original de V, Ex• é que há um chamamento a
classes, chamamento às organizações, portanto, instituições
caracterizadas por uma estrutura, estrutura essa que não pode deixar
de ser tumbém hierárquica, c esse chamamento poderia conduzir o
Senado c a Câmara a serem uma espécie de audiência privada de
estamentos brasileiros, cm vez de classes, em vez de organizações. Na
primeira oportunidade em que proclamou esse desejo, V, Ex• se
referiu praticamente às mesmas instituições a que acabo de citar, c
também à CNBB, que, agora, cu não ouvira. Ora, nosso argumento
seria que todas essas instituições pudessem, e naturalmente podem,
participar, e devem, dessa lula que é comum tanto ao MDB como u
/\.RENA, através das nossas próprias organizações, V. Ex• mostrou
que a preocupação maior era retirar delas qualquer conotação de
sectarismo. Dispõe, hoje, a ARENA, como o MDB, de um instituto
de Estudos Poiilicos. O que me parece mais fascinante nu proposta
de V, Ex• i: fazermos' uma articulaçüo entre Ciência Politica e
Prática Politica. Os próprios cientistas políticos, como Robert Dahl,
declaram que uma coisa ó escrever sobre Ciéncia Politica c outra
muito diferente dos teóricos, dos teorizudores da ciência p;llticu, é ~
exercicio da Politica com as limitações que nós, homens politicos,
encontramos nas diversas realidades, sobretudo num Brasil que não
1: uno, do ponto de vista de Sociologia Politica. Este seria não
propriamente um reparo, mas uma chega ao seu discurso, com a
reiteração de nossa parte de que V. Ex• não se deve preocupar com u
passivei imugem de orador repetitivo, pois não o é,
()SR. M,\RCOS FilEI RE (MDB- PE)- Agrudeço, scnsibiii·
r.udo, o aparte do ilustre Senador Jurbas Passarinho. Apesar dos
reparos, tenho u impressão de que, rculmc:ntc:, a sua intervenção é de

menos discordioncia do que poderia ser 'lido por pessoas menos
avisadus.

Nu verdade, quando defendi iguul iniciativa, anteriormente,
huuv7 quem julgasse que poderia implicar em desprestigio ou
esvaw1.mcnto do Senado Federal, porque estaríamos, segundo esse
entcndunento, como que abdicando de funções nossas, ou, uté
mesmo, dclegundo.us u terceiros.
Evidentemente 'que essa interprctução não condiz com aquilo
quc:.sustentei, mesmo porque cssu Comissilo conviduriu upcnus paru
ouv1r representantes de orgunizuções vítrius - c uqui ltgrudeço u
lcmhrunçu do Senador Jurbas Passarinho, do lupso cm rcluçuo u
CN IIB, e é passivei que outras instituições tnmhi:m rcprcscnlutivus

Já fiz considerações várias, em oportunidades múltiplas, sobre
as limita~ões no exercício dos nossos mandatos entretanto, apesar
das restnções que cercam o Legislativo de hoje, parece-me que
promover estudos, aprofundar debates, provocar manifestações de
selares nacionais, em torno dessa problemâtica política, seria
contribuição que nos é possível dar para o futuro do Brasil, sem
nenhuma pretensi\o de impor ou, sequer, tentar substituir, no
momento, instituições vigentes, Talvez, sim, de influenciar na busca
dessas . s.ubstituiçàes, e~atamente a de certos institutos que
1mposs1b1htam a normalidade democrática no País. Então, dentro
~essas limitações, com a consciéncia plena de sua existéncia, é que
JUlgo que o Senado poderia dar n sua cota pura o deslinde do impasse
institucional.
Há ainda umu parte final da intervençüo do ilustre Senador do
Pará que gostarei de desenvolver, tão logo ouça o aparte do nobre
Senador Petrônio Portella, Lidcr da Aliança Renovadora Nacional.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Agradeço a V, Ex• a
atenção de me conceder o aparte. Considero sempre louvável qual·
quer iniciativa visando ao aperfeiçoamento do processo dcmocrúti·
co. Lembro a V, Ex• que o que sugere é um processo de naturcztl po·
lítica c:, neste campo, nudu é gratuito; daí ser tecnicamente invíúvel e
politicamente sem quaisquer conseqUências, senão conseqUências da·
nos.1s ao nosso prestígio c ao nosso conceito de poder. V, Ex• es·
clarccc que não tem a pretensão de levar o Senado da República a
mudar u face jurídico-constitucional do País, mas influenciar nos rumos, vule dizer, assessorar em caso de mudanças. O Senado nUa é ór..
gão de assessoria. Além do mais, este seria processo politicamente
negativo, porque desvirtuaria, inteiramente, o sentido que o Senado
tem no qundro constitucional vigente, e naqueles clássicos c ortodoxos por que V. ~x• se afeiçoa. Então, veja bem, admitamos, por
exemplo, que abd1cando do poder reprcsentutivo de que somos dotu?os, nUa nos fizéssemos intérpretes e fôssemos buscar outros pura
mterp~cturem o pensamento do povo brasileiro. Qual seria o papel,
por nos desempenhado, cm termos poilticos, cm termos de poder?
Ilustre Senador Marcos Freire, o processo de constitucionaliznçuo
deve ser sempre feito por aqueles que representem o povo ou por
nquclcs que, mtcrprctundo o pensamento rcvolucionúrio, ussim o

determinem, Niio é possível que transformemos cm algo corporutivisllt, uindu porque os ussuntos constitucionuis süo sobretudo ussuntos
têcnicos c como tuis têm de ser neccssuríumcnte trutudos, Vúrios
uspcctos do problcmu forum por mim ubordudos, para dizer <JUe o
<lUc V. Ex• propõe subverte tudo que de conccituul temos cm muló·
riu de políticu c cm mutéria de direito, Erum cssus us obscrvuçõcs
que, rcspcítosmncntc, levo t1 considcruçào de V, Ex•
O SR, 1\lAilCOS FllEIRE (MDB - i'E) - Agrudcço us
c?nsidcruçõcs !'citas pelo ilustre Líder da ARENA mas, permito-me
d1scordar delas, tanto a de que tccnicumcntc a propostu scriu
inviável, como u de que politicumcntc nüo scjustilicurin,
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Senado, no seu Artigo 75, previ: a constituição de comissões especiais
destinadas ao estudo de qualquer assunto compreendido nu
competência do Senado.

O Sr, Gllvan Rocha (MDB- SE)- V, Ex• permite um aparte,
nobre Senador?

Ora, no momento ·em que se transforma numa aspiração
nacional a possibilidade da elaboração de fórmulas politicas que
permitam a superação do regime de cxceção, evidentemente essa é
uma matéria que nos diz respeito intimimamente.
Politicamente, não creio que isso representasse - e o Hder

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Tão logo possa
concluir as considerações para, inclusive, retomar ao pronunciamcn·
to porque vejo que os ponteiros avançam. Mas terei imensa satisfação em ouvi-lo.
Dizia, apenas, que julgo que os Partidos podem c alô devem
tentar ouvir as várias camadas de opinião pública a esse respeito. No
entanto, hiio de concordar comigo que, no momento cm que o MDB

upenus reitera pensamento da ARENA anteriormente afirmado

ou a ARENA procurar abranger todos os setorcs de opinião pública,

nesta Casa- uma delegação de nossas funções. Mesmo porque- c·
aí concordo inteiramente com S. Ex• o processo de constitucionalização tem que ser feito - c não poderia deixar de ser - pelos
representantes do povo, portadores de mandatos. Mas, cxatomcntc
aí, i: que se distinguem os nossos pontos de vistas, diametralmente
opostos. (; que temos a consciência de que nas circunstâncias atuuis
não podemos exercer essa competência e apresentar, formalmente,
um projeto constitucional que di: novos rumos ao Brasil de hoje. A
Comissão Especial, que sugiro, não visaria propriamente cfetivar
uma reforma constitucional, mas, tão-somente, tentar, junto às
várias camadas da opinião pública, extrair as múltiplas tendências,
de tal forma que pudéssemos ter um grande repositório de subsídios,
para que, com tal arsenal pudéssemos chegar a uma formulação válida, cm termos democráticos, de superação do atual impasse, embora
sabendo-se de que sua apresentação como propositura legislativa
ficaria a depender de outras condições.

para buscar a colaboração nesse sentido,. encontrarão, tanto um
quanto o outro, resistências, desconfianças e, até mesmo, prcdisposj ..
çiio por parte de algumas dessas instituições que possam ser por eles
procuradas.

O Sr. Petrônio Portella (A RENA - PI) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. Gilvan Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço, com satisfação, o nobre Senador Pctrônio Portclla.
O Sr. l'ctrônio l'ortcilu (ARENA - PI) - V. Ex• avança
contra a natureza das coisas e despreza aquilo que i: rigorosamente
natural. Isso que V. Ex• propõe ao arrepio da Lei e do Regimento
que, evidentemente, não poderia tratar de tal matéria V. Ex•
encontraria arrimo, tranqUilamente, numa instituição que desconhece, e parece ser este o destino dos ilustres integrantes do Movimento
Democrático Brasileiro, os Partidos políticos. Esses sim, podem
expressar, em termos de sctores da opinião pública, tais e quais
pensamentos que digam respeito às normas político-jurisdicionais do
Brasil.

t. evidente que não podemos, em termos de abstruçiio de parti-

dos políticos, tratar desses assuntos, pois temos obrigações de fidelidade partidária, temos nossos compromissos políticos partidários.
Então, isso que V. Ex• propõe pode, deve e há de ser feito sempre
através dos partidos políticos e já agora ambos assessorados condig·
nnmente por duas Fundações, encarregadas de discutirem problemas
magnos que interessem ao povo brasileiro. V, Ex• sai de uma linha
natum\ para cometer a uma instituição, como o Senado Federal,
missão que lhe disvirtua o sentido c o afasta do seu leito natural.
Nobre Senador, niio obstante a elogiosa referência que sou atô
compelido a fazer-lhe por esta contribuiçilo que nos lenta oferoccr
dclu tenho de discordar. pois subverte tudo que de conceituai
entendo de Senado, de instituições c do República.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Respeito o pcn"tmento do ilustre Líder da ARENA e acho que essa tarefa, sem dú·
vida u\gumu, podorlt ser empreendida pelos partidos políticos, mas
nrto com iguul êxito, niio com igual impurciulidndc,

O Sr. l'etrônlo l'ortel\a (ARENA - PI) - Nilo pode haver
impurciulidudc quando se trntu de optur. Hlt sempre opções 11 fazer,
nrio pode huvcr imparciulidudc.

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Se V, Ex• me pcrmi·
te continuur no dcsdobrumcnto do meu pcnsumcnto ...

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• uma
complemenlaçiio? (Com assentimento do orador.)- Se o que existe
são preconceitos contra os partidos. V. Ex• há de convir comigo:
existiriio de forma mais procedente cm relação a uma exorbitãncia
do Senado Federal.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- (; um ponto de
vista que V. Ex• advoga, do qual não posso removê-lo. Mas, no meu
entender, peca pela base, porque julgo não ser exorbitância do Senado Federal, através de comissões especiais, poder debater assuntos
institucionuis.
O Sr. l'ctrônio l'orleila (ARENA- PI)- Então eu não sei o
que i: exorbitância.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Exalo! Não
chegaremos a nada, porque nossas posições são realmente
divergentes.
Ouço, com muita satisfação, o ilustre representante de Sergipe,
Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Sr. Senador Marcos Freire,
o ponto de vista de V, Ex• está sendo tão irrepreensivelmente
colocado, inclusive exercitando a sua tão louvável imaginação
criadora que me ponho a cismar e a tentar desdobrar, por exclusão,
porque c:ssas e as várias teses da conciliação nacional, no sentido de
se verificar e de se achar uma saída, ainda não obtiveram o consenso desta Casa. Ou agora não parece a hora da con.córdia nacional,
o que não posso acreditar, ou as diferenças são meramente
organizacionais, como foi frisado pelo ilustre Senador Jarbas
Passarinho, ou então. o impasse é muito mais longínquo. igual
àquele apontado ontem, de uma apreensão à subida do MDB ao
poder, apreensão que, ontem, era de alguns selares da ARENA e
hoje, cfetivamcnle, ô do MDB, Partido legítimo. Eu, por exemplo,
sou um Senador da República, diplomado, exercendo aqui a minha
função, mas estou apreensivo, eu sim, e não deverá ser a ARENA,
quanto ao futuro politico meu, pessoal, e ao dos meus colegas. A
partir que aceitemos isso - eu dizia isto há poucos instantes, ao
ilustre Senador Jurbas Passarinho, em tom de b\ague, mas nem por
isso em tom de seriedade histórica -, teríamos que escrever, no
pórtico do Nosso Partido, aquele verso famoso de Dante:
"Deixai toda uesperança, vós que entrai."
Então, Sr. Senador, se nilo i: isso, se não í: uma suspeição sobre
o Nosso Partida, se nilo é tumbôm a hora da concórdia, o que
também não acredito, como nu primeira parle, o que nos falta i:,
apenas, retocar a idéia tão brilhante e que com tanta oportunidade
V. Ex• truz ao Senado. Prczu-mc, portanto, ao congratular-me com
V. Ex•, que u idéia seju aproveitada no cerne e que essas pequenas
discussões, a meu ver, apenas orgunizucionuis, sejam a sufdn,
reulnu:ntc, por eu ni\o pretender acreditar nuquelus outras que
upontci,
O Slt MARCOS FllEIRE (MDB- PE)- Agradeço o aparte
do Senador Gilvun Rocha, LJUC vem valorizar o meu pronunciumcnto.

-408Retomando as considerações que fàzia em torno da intervenção
do ilustre Senador Jarbas Passarinho, diria que, entre a posição do
Senador Orestes Quércia c a que venho sustentando nesta Casa c,
acredito, a que vem sendo mantida por toda a representação da
Oposição ao longo da atividadc parlamentar, existe um grande
ponto cm comum, que é a preocupação da saída democrática para o
Brasil.
Na verdade, se se antevê uma nova República, não poderemos
enveredar por caminhos que não sejam profundamente
democráticos.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA permite?

PA) - Se V. Ex• me

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com satisfação,
O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Eu só não desejava
era interromper o seu raciocínio.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Terei oportunidade
de prossegui-lo, logo adiante.

e

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- evidente que há
um ponto comum entre todos aqueles que têm oferecido as suas
sugestões, porque elas deságuam - como V. Ex• disse - numa
mesma embocadura. Há, entretanto, a grande dificuldade da
realização prática daquilo que seria factível ou não, dentro do
Senado, da Câmara, fora do Congresso Nacional. V, Ex• deve ter
lido, há dias, a entrevista de um ex-Presidente da República, que
causou, naturalmente, a sua repercussão. E causou, não só porque já
foi um ·Presidente da República, mas por ter aderido - como parece
- a algumas teses novas na sua vida, entre elas a do Estado forte.
Contudo, cm termos de definição sumária, brevíssima c sintética, foi
algo que li, ultimamente, com a maior precisão. Dizia S. Ex• que "a
democracia não pode ser um suicídio" - que é uma frase vulgar,
todos nós o sabemos c não temos originalidade ao repeti-la, Ao
mesmo tempo, dizia que "gostaria de um Executivo forte c ágil, o
Judiciário intocável c o Legislativo autolimitado c reduzido", Então,
ai, vê V. Ex• perfeitamente uma tendência que me levou a dizer,
inclusive, ·que essa ilustre personalidade, apesar de ter, permanentemente no seu gabinete, o busto de Lincoln, deveria tê-lo trocado, há
algum tempo, pelo de Charles De Gaulle, porque ficaria mais
apropriado. Mas nem por isso desapareceria a República! Quanto ao
anseio, não há dúvida de que o de V, Ex•. o do Senador Orestes
Quércia ou o do General Rodrigo Otávio c o do Presidente da
República, que cu devera ter colocado cm primeiro lugar, é o ponto
de uniüo que faz com que possamos discutir a tese. O que o meu
Partido está considerando como censurável, no sentido mais lato do
termo, é cxatamcnte a forma prática pela qual V. Ex• imagina
constituir uma comissão especial para esse fim. Nós sugeriríamos:
aproveitem-se os partidos c, através deles, as suas instituições, que
estiio voltadas para a pesquisa da ciência polftica, buscando
cxutamcntc esses tipos de parâmetros, para que depois possamos
oferecer, a quem tiver o poder de decisão, as diversas opções.
O Sr, Petrônlo Portella (ARENA - PI) -V, Ex• me permite
um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não.
O Sr. Petr<inlo Portella (ARENA - PI) - Com o devido
respeito, o ilustre Senador Jarbas Passarinho falou cm separativismo
entre V, Ex• c o Scnudor Orestes Qul:rcia. Eu diria que o problema
de prcssu cstil um pouco em função da idade. V, Ex•, que perde para
pouca gente, cstú perdendo pura o Senndor Orestes Qui:rcia. Ele (:
mais novo c cspcrn pura 78. V. Ex•. mais velho, quer agora, quer
imediutumentc. Jl1 tem prcssu, cstú açodudo.
. O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não, acredito que
realmente u prcssu de todos nós nilo seja em função du nossa idade,
mus em runçilo das uspiraçõcs nncionais, Por isso mesmo (: que me

parece que o Senador Orestes Quércia, quando aqui propõe a
realização de uma assembléia constituinte, S. Ex• cm nada se afasta
de um princípio que jâ vem sendo defendido há muito tempo,
inclusive pelo Partido.
Apenas, quando nós outros tentamos apresentar outras
formulações é, talvez, levando cm consideração aquilo que o
Senador. Jarbas Passarinho acaba de se referir: às dificuldades de
possibilidades práticas de cfctivar outras soluções democraticamente
mais indicadas.
Isso não nos impede, por exemplo, de ver que soluções de
imposição não podem levar a nada, como lerá ocorrido com a Obra
Constituinte de 67, que talvez, por isso mesmo, tenha sido a de mais
curta existência, na história política brasileira.
Por isso repito, aqui, o pensamento do Senador Orestes
Quércia, expresso anteriormente, de que não podemos cometer erros
semelhantes, transformando o atual Congresso, tutelado pelo Al-5 c
mutilado cm sua composição, cm Assembléia Constituinte.
Seria, na verdade, um artifício a mais, o que não sei se seria
procurar enganar os outros ou aos próprios que defendem tal
alternativa.
O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - V. Ex• permite um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE).- ,Pois nilo.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Nobre Senador Marcos
Freire, concordo com V. Ex• de que a tese por mim esposada, há
poucos instantes, cm nada connita, mas ao contrârio, está
completamente de acordo com a de V. Ex• Evidente que aquilo que
penso i: no sentido de se convocar o povo brasileiro, num momento
histórico, importantíssimo, para que ele eleja uma Assembléia Nacional Constituinte cm 1978. Esse me parece o caminho dcmocrâtico,
lógico, natural, para resolução dos graves problemas nacionais.
Evidentemente que a posição de V. Ex• é no sentido de usarmos os
meios de que dispomos hoje para tentarmos, com dedicação, com
esforço, com razão, com argumentos, com raciocínio, chegar ao
mesmo objetivo. V. Ex• está certo: o Senado tem condições - c
acima de condições o dever - de estudar este assunto, de procurar
encaminhar a sua solução através dos meios que ora temos. certo
que não cabe, como V. Ex• mesmo disse, faiar cm transformar o
aluai Congresso cm Constituinte. Repetir-se-ia o erro de 1967, tanto
doutrinariamente- quando nós sabemos que não se pode conceber
que um poder constituído faça uma nova Constituição - como no
terreno da prática. Hoje, a ARENA é maioria no Congresso. Seria
jogar com cartas marcadas transformar o atual Congresso cm
Constituinte, porque a Constituinte delibera por maioria simples c a
ARENA já tem maioria simples neste Congresso. A solução de
V. Ex• i: a mais acertada, porque qualquer deliberação dependeria,
também, do MDB, isto é, seria feito um trabalho através de emendas
constitucionais, cuja aprovação carece de dois terços dos votos do
Congresso Nacional; isso dependeria, também, da Oposição, dependeria, também, do MDB. De forma que V. E~• está certo no sentido
de que, hoje, os meios são esses; e V. Ex• quer usar os meios dos
quais dispomos para chegar ao mesmo objetivo que pretendo e que
- tenho a impressão - V, Ex• deve concordar também, que
alcançaríamos com a convocação de uma Asscmblêia Geral
Constituinte, em 1978,

e

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Tocou V, Ex•,
realmente, no ponto nevrálgico da questão; querer transformar o
ntual Congresso em Constituinte i: querer, tão-somente, burlar o
atunl<tuorum, que impossibilita a qualquer dos dois Partidos, por si
só, reformnr a Constituiçuo. Portanto, seria, conforme sua
expressão, um jogo de cartas marcndas.
Constituinte é, pelu própria dcr,nição, o que constitui, sem
udmitir poder maior que o seu. Constituinte pressupõe convocação
du Nnçilo, a Nnção snbendo que cstâ votnndo c escolhendo
delegndos com cssnntribuição especfficn. ~. sobretudo, doutrinação;

:•

-409é cada qual ir pura a praça pública dizer o que farã como Constituin·
te, que idéias irá defender, que principias irã abraçar, que
instituições descjarú consagrar. Pressup~e mobilização de todos para
que se possa, através dos. seus delegados com essa atribuição
especincu, assentar cm novas bases toda a estruturajurfdico-politica
do Estudo,
·
Constituinte implica, com efeitos cm começar tudo de novo,
restituindo·sc ao povo o supremo poder de decisão em última
instioncia. E isso não seria possível com um Congresso que não foi
eleito com essa finalidade, com um Congresso que estú mutilado em
sun cam·pasição, ·com um Congresso que está tuteludo por
instrumentos de exccçào.
·
Constituinte fez-se em 45, precedendo-se-lhe de ampla anistia
que integrou u todos na tarefa de restauração democrãtica, Esse foi,
iguulmentc, o caminho seguido pelos movimentos de 1889 e 1930.
Infelizmente·, deixou de sê·lo pelo de 64,
Se os responsáveis por esse movimento não julgaram passivei,
até hoje, esse passo democrático pleno c delinitivo, pelo nienos rlõ.o
queiram, alguns deles, conspurcar a idéia de Constituinte airavés de
sucedionco falso c eivado de suspoições, como seria atribuir ao :nual
Legislativo missão que legitimamente ele não tem.
Menos danoso será, entüo, viabilizar, simplesmente, o exercício
de nossa competência no que diz respeito ao Podá de Reforma.
Através dele, algumas alterações, representando o consenso
nacional, poderiam vir a ser consugmdas para o que o sistema con·
cordassc cm abrir mão do regime arbitrário- c que declara transitório- em que atunlmentc se assenta.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Comunico a
V. Ex• que o seu tempo já se esgotou.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouvirei os Senado·
res Itamar Franco c Lázaro Barboza, t: concluirei.
O Sr. !!amar Franco (M DB ~ MG)- Sen:odor Marcos Freire,
o meu ítparte 6 em relação :~o que acabamos de ouvir do Líder do Gó·
wrno, Senador Pctrónio Port~:lla; mas, antes, V. Ex•. no seu pronun·
ciumen·to desta tarde, brilhante, calmo e tranqUilo, como sói ser o
grande Marcos Freire,...
·

O SR. M.~RCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito abrigado:
O Sr. !!amar Franco (MDB- MG)- ... mostrou que somos
um rodcr ~cm decisão, marginalizado e- dizia V. Ex•- rerctitivo.
Dllrant.: {l anf1, nesta Casa tcmns ouvido palavra:-., advérbios,
adictiVlh 1.: or:H:ÚI!S intcrcal:~das sobre o problemu institucional
hr~l~ilL'ir~J. R~.:almcntc, nada de prútico temos visto Jqui. no Scnad~l
h.:dcral. Tt:TIIú~ r~rguntado ;J nós 011!!-.nlúS: por que: nUs. poHticm.
11ao con~cguimo:o; d~1r nMm~llidatk de'n10;;:rútit.::J a cst~t 1'\i.tçfto'? O
S!.!r.ador Pctrllnio Portd!a dil que V. Ex• está com prc:~sa qu:mdo
inv·JC.t '' ~lrl. 75 do Re~itncnto, p~ra .a criaçUo út: uma Comi~~;io
E-.pcl'ia!. S. E.x~ julga inviúvci e diz que t) Senador OrcstCs Qué:rcial:livcl lctnbrando Plutarco, que dizia que é prt::fcriv'=J andar ma i!. de·
1;1!!~11,
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o deleite de ouvf·lo, através de oração própria. Em todo o caso, concedo o aparte, se S. Ex• assim o preferir
O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- PI)- Já agora V. Ex• me
amedronta. porque dá a entender que, nos limites de um aparte bre·
vr:, eu nào serei capaz de expor meu pensamento, que é muito claro.
Vou tentar fazê-lo.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não é este o caso,
Excelência; apenas a luz da Presidência adverte-me de que o meu
tempo está esgotado.
O Sr. Petrõnlo Portello (ARENA- PI)- A luz da Prcsidi:ncia
é scmpr~ para esclarecer, c, às vezes, até o tempo tem de cessar; a ele,
como diria o poeta, teria de ser dado um não para que as coisas se es·
clarecessem c se aclarassem.
·O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Espero que o Sr.
Presidente concorde com isso, e prolongue minha permanCncia nesta
tribuna.
·
O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- Em homenagem ao
ilustre Senador que me avisou deste aparte, quando me retirava do
n:ci.nto, terei o prazer de esclarecer. Primeiramente, eu não disse, ape.
nas registrei que talvez fosse questão de idade a pressa ou a não
pressa ou a mais press·a rie um em relação ao outro: não entrei cm
maiores detalhes. Mas S. Ex• aproveitou-se disso para pensar que
me envolveria em dificuldades. Absolutamente, A pressa de
V. Ex•s não é tão grande. Há pouco, quando o Senador Orestes
Quércia disse que seria em 1978, V. Ex• considerou uma
escumotcaÇão umu Assembl6ia Constituinte reunir-se integrada pelo
atual Congresso Nucionul ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDll- PE)- A transformação
do atual Congresso em Constituinte iria apenas escamotear o problema do quorum- roi' o que alirmci..
O Sr. Petrcinío Porrella (A.REN,\ - PI).- E'xatamente. E nesses 2 anos de nosso manduto.não poderia ser feito. Então V. Ex' ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Acho que não foi
porque ignoro que ~eju esse o ponto do Partido. aliciai ...

ofcn~a.

O Sr. Petrcinio ·Portella (ARENA- PI) - Estou argumentando primt:iro com o ponto de vis tu de V. Ex•s; depois, dan:i o
meu. Então, os dOis con~ordmn com o futo de, evjdcntemente, nào se:.
podcf constilucionuliznr o País nos moldes idcais que V.Ex•s
prccotli7.am.
O SR. MARCOS FREIRE ( M DB- PEi - Acho que pode; o
si~tcma é que julga que não.
O Sr. Pmõnio Portelln (ARENA- PI)- Senão depois de
! ll)ll.

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PEI- Jú deveria ter sido
dc~dt·

l 96-l ...

O Sr.!•trriniu I'Mil'\1:1 (ARENA- PI) -·Eo;tanws·trutanC:o d<~
O mui~~ ,;!r:tdoo,o palpite dt~ V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (1.1DB- I'Ei -·· Convocar umn
t\,nstituintt= ampl::. st:m limitacfi~l. sem tutd:: de .o\1·5, com l>.nislia
atualidaJ~.
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- e se apega a conseqUências. O que é preciso nilo esquecer é que com a constitucionalizaçilo que V. Ex• cstâ pregando, c seria cm
não tem validade Assembléia Constituinte com poderes prcdctcrmi-' 1979, com uma convocação geral de eleições, visando a escolher os
nados e limitados.
·constituintes. Outra salda V. Ex• não terá, por mais que hoje useO Sr. Lulz Vlana(ARENA -BA)- Em 1967 se fez uma Cons· já não digo de artifícios - mas de subterfúgios. Tenho, com isso, estituiçüo com tudo isso: o Ato n• 2 vigindo; com o Congresso funcio· clarecida a primeira parte. Ao que me concerne, que é objcto da in·
tcrpclação ...
nando, etc.
O. Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Que é obrigatório ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Permita que
O
Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- ... que é o objcto do
discorde de V. Ex•
nobre Senador por Minas Gerais, prontamente respondo. Quero, Sr.
(Apartes cruzados.)
Senador Marcos Freire; quero, Sr. Senador Itamar Franco -, c
O Sr. Luiz Viana (ARENA - BA) - Foram aprovadas inú· observem como esse está voltado para mim, ávido, como se fosse
um estrangeiro c não conhecesse a realidade nacional.
meras emendas da Oposição ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Isso é outra coisa,
Ex• Nilo é Assembléia Constituinte.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Sobretudo, como
se não conhecesse V, Ex•,,,

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -1:. outra coisa, exala·
mente. Concordo com V. Ex• Mas a primeira conclusão- cu, que
vim para esclarecer, estou valendo· me do aparte - para que V. Ex•s
esclareçam. V. Ex• deixou bem claro que está preconizando a disso·
lução.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Exalo! Quero que o
nosso Pais se desenvolva crescentemente nos planos cconômico, social e político, para que, num desenvolvimento integrado, possamos
ter uma constituição que retrate a realidade nacional.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não! Nilo.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Então, isso só pode
serem 1979.
O SR. MARCOS FREIRE (MQB- PE)- Estâ V. Ex• usando
de artifícios, para confundir as coisas ..
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI} - Eu não uso de arti·
fícios, Sr. Senador.
O SR. MARCOS FREIRE .(MDB - PE) - A Casa é teste·
munha que sim.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Então, V. Ex• escla·
rcça.
(Apartes cruzados.)

O Sr.lta'mar Franco (MDB- MG) -.E quando será isso?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Essa realidade nacio·
na I, lamentavelmente, não tenho o poder de magia c nem sou taumaturgo, para prever o futuro. Lutamos por isso c por isto trabalhamos.
(Cruzam-se apartes.)
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Portanto, acho que
·só teremos uma democracia cxatamcntc igual à dos países cultos c
desenvolvidos, na medida em que· a nossa realidade sócio-econÓmica
c cultural apresentar as mesmas características. Os processos de
desenvolvimento não marcham isolados; eles interdependem; eles
são partes integrantes um do outro c formam, cm verdade, um todo·
estrutural.
O Sr. Gllvan Rocba (MDB - SE) - Primeiro o dcscn·
volvimcnto cconõmico, c depois o político.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Eu não disse isso ...

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Conclua V. Ex• o
seu aparte, que terei a oportunidade de exprimir o meu pensamento.
V. Ex• veio para responder ao Senador Itamar Franco.

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) ilustre Líder.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Vou concluir.
Lamentavelmente, acho que V. Ex• não quer a discussão, porque cu
gostaria de responder, cxatamcntc, aquilo que V•Ex• vai ...

O Sr. Pelrônlo Portella (ARENA - PI) - Peço, Senador
Marcos Freire, que não aéeitc como dito por mim aquilo que não foi
objcto de declaração de minha lavra.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) (Apartes cruzados.)Se o Sr. Presidente permitir, cu exporei o meu pensamento a respeito
desse ponto versado por V. Ex•, c, depois, darei tantos apartes
quanto o tempo permitir.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O que V. Ex• disse
cstã taquigrafado.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O tempo já não per·
mi te mais. De modo que não é o Presidente; é o Regimento.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA V. Ex• merece o titulo de salvador.

PI) - Sr. Presidente,

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Presidente, ~u
pediria que a salvação se desse cm relação a S. Ex•, o llder da
ARENA, prolongando o tempo exigido ...
O Sr. Petrünlo Portella (ARENA- PI)- Solicito a V, Ex• que
permita que cu continue. De salda ou é uma dissolução do aluai Con·
gresso, ou então, só para 1979.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu chegarei lá.
O Sr. Petrünlo Portella (ARENA- PI)- Se amanhã V. Ex•
quisesse, não uma constitucionalização do Pais, mas a queda,
simplesmente, do Al-5, V. Ex• hã de convir comigo cm que o Poder
que amanhã afastasse o Al·5 continuaria, também, discricionârio,
podendo, depois de amanhã, assinar o Al·6. Então, só poderia ser

Disse, expressamente,

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI} - V. Ex• pode até se
conformar com as b•·ilhantcs expressões aqui usadas pelo representante de Sergipe- essas, da sua inteira c absoluta responsabilidade. No que me concerne, cu quis dizer que o desenvolvimento de
uma nação não se faz artificialmente. Não adianta termos a lei visan·
do uma coisa que a realidade nega. Vou citar um caso ocorrido on·
tem: aqui, conversando com Senadores do Movimento Dcmocrâti·
co Brasileiro, !'alávamos sob.rc o art. 16; cu dizia que seria temerário
entregarmos a um Pais cm subdesenvolvimento uma legislação com
o art. 16 da Constituição da França. Por quê? Porque na França o
art, 16 corresponde a uma realidade palpável c visível. Se amanhã,
num País subdesenvolvido, introduzissemos o art. 16 como ins·
trumento excepcional de que se pudesse valer o Poder Executivo, no
dia seguinte, a realidade nacional exigiria que a Naçilo ficasse cm
eclipse constitucional, o que mostra que nilo adianta simplesmente a
lei; é: preciso que a lei corresponda cxatamente à realidade estrutural
do Pais. Na França uma coisa, ur.l País subdesenvolvido, outra.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com essa assertiva,
penso que todos nós estamos de acordo e, por isso mesmo é que
estou mostrando a necessidade de aprofundarmos estudos. S. Ex•,

-411inclusive, quando indagado pelo Senador Itamar Franco sobre qual
seria essa Constituição que retratasse a realidade nacional, disse que
não subiu, porque niio poderia adivinhar. Então, precisamos
realmente nos aprofundar na busca desse modelo e dessa formulação. Daí por que não adiantará um ou dois, A ou B propor a sua
fórmula.
necessârio, realmente, ouvir-se o maior número,
procurar·•• auscultar as grandes correntes de opinião, pois estamos
convencidos de que não interessa chegarmos a um texto irrealista;
interessa de fato - c nisso estamos de pleno acordo - um texto que
reflita a realidade do Pais. Agora, o que nós não aceitamos é que no
nosso estágio de desenvolvimento haja a impossibilidade do império
da legalidade democrática. Com isso é que não concordamos e,
portanto, buscamos essa legalidade democrática, que não tem que
ser, necessariamente, a desse ou daquele pars, mas que deve ser,
necessariamente, uma adaptada à nossa realidade. Se todos nós
queremos isso; se pensamento do Governo, se pensamento da Oposição, então por que continuamos nesse imobilismo politico? Por que
não avançamos em busca dessa formulação?

e

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Marcos
Freire, quase diariamente ouvimos aqui dos nossos eminentes
companheiros da Aliança Renovadora Nacional a afirmativa de que
o Brasil não tem ainda o amadurecimento sócio-cultural para exercitar a democracia. Isso me faz lembrar, nobre Senador, de um pensamento célebre de Lorde Russel, quando afirmava, textualmente:
"Quando ouço alguém dizer que um povo não está bastantemente •
preparado para o exercício da democracia, pergunto se existe alguém
bastantemente preparado para ser déspota". Na grande verdade,
eminente Senador Marcos Freire, a realidade brasileira comporta
perfeitamente leis que, adequadas, façam com que o País se encaminhe para essa normalidade que V. Ex• e todos nós buscamos
avidamente. E V. Ex• disse bem: as soluções de imposições não
levam a nada, pelo menos de duradouro, da mesma forma que os
artifícios casualisticos, aliados à falta de explicitação do quadro
politico brasileiro, podem apresentar aqui e ali saídas emergenciais,
mas sem aquela tranqUilidade objetivu de solução definida que o
nobre Senador, neste instante, procura buscar nas formulações que
faz aqui no Senado Federal. Congratulo-me com V. Ex•, nobre
Senador Marcos Freire, pelo seu brilhante discurso, através do qual,
mais uma vez, procura contribuir carregando a sua pedra pura a
construção do edifício da democracia no Brasil. Mui to ob~igado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria ao nobre
Senador Marcos Freire que não aceitasse mais apartes e concluísse o
seu discurso.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Acato a decisão de
V. Ex• e procurarei concluir o meu discurso. Antes porém teria que
dar um esclarecimento devido ao ilustre Líder da ARENA, quando
perguntou se nós advogávamos a dissolução do Congresso Nacional.
Evidentemente que não. Repugna-nos, inclusive, a idéia de,
num regime presidencialista, haver essa possibilidade, e mais do que
isso, já ter havido, cm nnos recentes, esta prática lamentável e
discricionúriu, Na verdade, o que defendemos é a entrega no povo do
poder de decisão, em última instância, pum decidir dos seus destinos.
Essn é, inclusive, a tradição histórica do Brasil, dos grandes
movimentos que liouve no passado, mas que, como jâ acentuei, não
foi respeitndu pelo Movimento de 1964. Por mim haveria
Constituinte, não em 1978, nilo hoje, porque ela jâ teria havido
ontem, já teriu havido cm 1964, Acontece que, como acentuou o
Senador Jurbas Passarinho, temo, na análise que fazemos, de levar
cm contu. as possibilidades práticas de cfctivar idéias c está mais do
que claro que o utual poder dominante no Brasil não permite u
revo~uçilo do Al-5 parn a convocação da Constituinte. E sem aquela,
estn nilo tem sentido. Por essa razão é que nos esforçamos em buscn

de formulações outras que possam nos livrar da legislação
excepcional, embora não seja através da Assembléia Constituinte.
A Assembléia Constituinte é, rigorosamente, a tese
democruticumente certa, mesmo que, como decorrência da aplicação
dela pudesse se dar a extinção dos mandatos legislativos. Isso seria a
conseqUência, seria um õnus, um preço a pagar pelo retorno do

pleno poder ao povo. Contudo, antes c acima disso teria que se
assegurnr os pressupostos de uma Constituinte livre, porque, como
disse, Constituinte é o Poder Maior c não se poderia pensar nela com
vigência de Al-5; não se poderia pensar em Constituinte com exilados, com homens alijados do exerclcio de seus direitos políticos. E
como realmente sabemos- para nos curvar diante do argumento do
Senador Jnrbas Passarinho- que, no momento, o poder dominante
não admite esses pressupostos, é que devemos tentar o poder de
reforma. Não fazer, permitam-me a expressão, a mistificação de
transformar o Congresso em constituinte, porque isso não tem
sentido. O atual Congresso, como já o disse, é limitado, está
tutelado, está, inclusive, amputado de alguns de seus membros. Não
vejo outra finalidade nessa idéia - que, por sinal, não me consta
tenha sido esposada pela ARENA ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- A finalidade é para
fazer o que V. Ex• disse.
O SR, MARCOS FREIRE (MDB - PE)- ... senão burlar,
tão-somente, o atual quorum exigido no texto constitucional. E, com
isso, não haveria mobilização popular, não haveria defesa de teses,
na praça r·'·blica, pura que esses delegados fossem designados e,

assim, sucessivamente.
O Sr. Petrônio Portclla (ARENA- PI) -Isto é comício. Não
é este o clima de Constituinte.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas é assim que se
elege Constituinte. Penso, portanto, que deixei bem esclarecido meu
pensamento eminentemente democrático. Apesar disso e como não
há condições de o Governo ceder e caminhar para uma grande
mobilização nacional, com anistia e revogação de Al-5, tentemos,
então, dentro do Poder de Reforma e através da auscultação dos
vários sctores de opinião pública o que for possível substituir.
Tanto numa, como noutra hipótese - seja a convocação da
Assembléia Constituinte, seja o exercício amplo do Poder de
Reforma- justifica-se, e até mesmo imprescindível, que se abra, de
logo, o grande debute nacional sistematizado e coordenado.
Não vou ler, Sr. Presidente, porque o tempo está esgotado mas,
para surpresa e- por que não dizer? - aelegria nossa, lemos cm
jornal do último dia 21, O Estado de S. Paulo, matéria assinada pelo
jornalista Carlos Chagas que, cm um de seus trechos, afirma a
possibilidade de elaboração de. um modelo politico permanente,
através do qual deseja o Governo se registre uma confluência de
opiniões e tendências nacionais. Está dito aqui:
"Não apenas Situação e Oposição parlamentares
deverão participar desse. consenso, mas, também, as demais
forças reprcsentntivas do meio social como o Judiciário, as
Classes Armndas, a Escola Superior de Guerra, as Associações de Classe, us representuçõcs operárias c empresariais,"
Vejo, assim, que us discordüncius cus criticas feitas pelo il~stre
Líder du ARENA são também u essu noticia que teriu sido fornecidn, segundo o jornulistu, por altus fontes categorizudus do Governo,
pois é exutumente essu u posição que vínhamos defendendo há muito
tempo nestu Cusu.
O Sr. Petrónlo Portella (ARENA -PI)- Mas não sei disso.
Isso deve ser u opinião isoludu de um membro.
O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não. Estou,
exutllmente, referindo-me ~ noticiu do jornal uqui especificado, que
diz muis, no final:

'lI
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-412Criar-se-ia no Pais uma espécie de clima de assembléia
nacional constituinte, ainda que apenas na prlttic.a, pois só ao
ntttal Con~resso caberia o trabalho formal.
~justamente isso que desejamos aqui. Não é que reneguemos a
idéia de assembléia constituinte, Ela é válida. Democraticamente é a
mais profunda, mas jll que nào é passivei, jã que os detentores do
poder não admitem essa hipóte~e. a Oposição tem-se mostrado
receptiva a conversar, a dialogar, a aprofundar pontos de vista.
Porque o que temos, cm mãos, apesar de tudo, é o poder de reforma,
Que m dois Partidos - através do Senado - ouçam a opinião
pública, aprofundem-se em auscultar o anseio nacional. Feito isso,
poderíamos· realmente, chegar a pontos em comum e ?artir para o
poder de reforma.
·
Por sinal, o Correto Brazlllense, no dia 22, ontem, também traz
, um suelto que me dispenso de ler, cujo título é "Pode vir a VI
República",
O essencial é sabermos como virá esta nova República, se é que
ela virá. (; necessário que ela venha por vias democráticas. 1';
necessário que ela represente um consenso nacional. Que o sistema
tem condições de impor qualquer "república", nós sabemos que
tem. Mas o que adiantará isto? Nada adiantará se niio reflitir o
consenso da Nação. E, para isso, impõe-se abrir um grande debate
nacional.
Sr. Presidente, na hora cm que vinha para este plenário, tive a
enorme satisfação de ler um outro artigo, do Estado de S. Paulo deste
dia, também da autoria de Carlos Chagas, cm que expõe o
pensamento de V, Ex• nesse mesmo sentido. Aqui está:
"Manifesta o Senador Magalhães Pinto a opinião de que
o Congresso tem condições plenas e ânimo ·total,
independentemente das divisões partidárias, para colaborar
com o Senhor Presidente Geiscl na elaboração do anunciado
modelo político institucional, capaz de viabilizar por
completo os objetivos democráticos da Revolução. Para o
Presidente do Senado são auspiciosas as noticias divulgadas
por esta folha há dois dias, inserindo-se num processo que a
ele parece o único viável para nossa realidade."

I

que nos parece um dever a mais. O de quanto dói a nós que busca·
mos a legalidade constitucional, assistir à cussaçilo de novos manda·
tos legislutivos, ugoru nas pessoas dos Deputados Nadyr Rosseti,
Amaury MUller e Lysâneas Maciel. O meu Partido já se manifestou,
eloqUentemente, sobre esses mais rccer,tes atas de força - c o fel
atruvés da unidade dos membros do seu Diretório Nacional.
Nada mais cabendo acrescentar uo protesto e à análise feita, nào
me dispenso no entanto, assumindo esta tribuna, de também prestar,
pessoalmente, as minhas homenagens aos companheiros arbitrariamente alijados da vida pública.
Na Câmara dos Deputados, Lysâneas Maciel aparteou-me mais
de umu vez para citar a passagem de um pastor alemão, sacrificado
no regime de Hitler, que dizia:
.. No princípio, eles vieram buscar os comunistas; eu nada falei porque não era comunista. Depois, vieram buscar os
operários; eu nada falei porque não era operãrio. A seguir,
vieram buscar os trabalhadores: eu nada falei porque não era
trabalhador, Depois vieram buscar os católicos; cu nada falei
porque cru protestante, Finalmente, vieram me buscar. E
quando isso aconteceu, nilo restou ninguém para falar."

Assentando no exemplo que invoca, poderíamos lhe dizer, já
que eles se foram, mas o MOB não calou. Pelo contrário, fa·
!ou e falou por todos nós. Falou, sobretudo, pela consciência jurídica
e democrática deste País. {Muito bem! Palmas)
a~ora,

O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto. - Não há mais ora·
dor inscrito. {Pausa.) Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso
Nacional está convocado para uma sessao a realizar-se, hoje, às 18
horas c.JO minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destina·
da a leitura de mensagens presidenciais.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando, para a de segunda-feira, db 26, a seguinte, ·
ORDEM DO DIA
-I-

Finalmente, nessa mesma edição, a opinião de um homem
insuspeito e que honra o Brasil, que (: o escritor Gilberto Freire,
dizendo o seguintt!:
"Para a elaboruçl\o de um plano tão importante frisou- devem ser ouvidos nüo só juristas, pol!ticos práticos
e observadores militares, como pensadores e cientistas
sociuis, dentre os que mais conhecem a realidade brasileira."

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 80, de 1976, dos
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri·
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Presidente da República, General Ernesto Geisel, por ocasião do
almoço realizado no dia 31 de março de 1976, no Regimento Floria·
no, no Rio de Janeiro.

Ora, Sr. Presidente, isso mostra que a nossa tese não é
estapafúrdia, que apesar de nilo abdicarmos du representação
popular que temos, queremos exatamcnte aprofund~r essa
representatividade, com mais indagações c pesquisas sobre o que
representa, hoje c agora, o pensamento nacional.
Sr. Presidente, todtl.s essas notícias, pelas circunstfi ncias atunis
em que vivemos, apresentum .. se, sem dúvida algumu, auspiciosas,
embora, no cuso, o jornulista Carlos Chagas, autor do. matéria refletindo um estado de espírito que é de quase todos ·- confesse-se
surpreendido e <.lté respc:itosamente cé:tico,
De qualquer forma ê: um dado a mail' a ser levado em conta, 01
incentivar, com maior razão ainda, aquele amplo debate nacional,
por que nos temos batido reiteradamente. ~ que, se nada podemos
decidir - qurm o ignora'! - podc.:ríamos oferecer .ultcrnativas
dcniocráticu5 vãlidas aos qut: se reservam o direito de fuzê-lo.
Só a.ssim poderemos .;air, vulidamcntc.:, da insegurança c da
imprevisibilh.l~1dc politica cm que nos encontramu:;, truçando um
caminho padllco paru ;.1 ti\o :wnhuda l~ ncccssUria normalizaç:10

Votação, em turno único, do Requerimento n• 81, de 1976, dos
Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a tranocri·
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
Ministro do Exército, General Sylvio Coelho da Frota, no Regímen·
to Floriano, no dia 31 de março de 1976, no Rio de Janeiro.

democrática do Pais.
S.·. Prt:sident~. este n discurso que tinhamm a fulcr nesta l~1rdc.
Vindo, cntrctanlll, :.~ ocupar c•;ta tnbunol a pó:-. o~ htmcnt;'tve):,
acontecimc.:ntm; d(l'i ültimo'i dia~. aiin poderiam o'! dcixur Jc di1.a o

2

3

Discussão, em turno único, da rednç1io final {oferecida pela
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 147, de 1976), do Projeto do
Lei do Senado n• 113, de 1974, do Sr. Senador Nelson Carnc~ro, que
alter;; a rodaçiio do art. 7• da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1%6
(Fundo de Ga11U1tia do Tempo de Serviço).
-4-

DiscussUo, em turno único, du rcdar;ão final (oferecicb j."ll'b
Comissão tlc Rcdação como conclusàu de seu Parc~.:c:r n"' 165. de
1976, do Projeto de Lei do Senado n'' 129. tle 1975, tio Sr. Senador
Vas~.:nm·'.!\o~ Torre~. 4ue vcd:: ao empregador :fc:tuar 4ualqucr
desconto no aai{lrio do empregado, no~ casos que: cspcdlicu.
O SI{, PRESiliF~TE {~la~alhücs Pinto)·- N:u.b ma i~ havcn·
llo a trat~tr. Jed11ro cth.:r.rr<td<t •1~c~:;:n•.
rl.c·\'W!Icl•:.·t' 11.\'t'.l'.lfÚJ 11.1 i 7 hora.1 1•-15 llllli/1/01, ·
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Sessão da 2~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em 26 de abril de 1976
PRESID~NCIA DO SR. WII.SON GONÇALVES

PAR2CERES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

PARECER N• 225, de mó
Da Comissão de Constituição e Justiça

Adalberto Sena - Altevir Leal - Josi: Lindoso - Renato
Franco- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- Helvídio
Nunes- Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
- Dinarte Mariz- Marco's Freire - Paulo Guerra - Lourival
Baptistu - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende Roberto Saturnino- Gustavo Capanema- Itamar Franco- Otto
Lchmann - Lázaro BarbozFI - Leite Chaves - Lenoir Vargas Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de
presença acusa o comtJ-<lfecimcnlo de 25 Srs. Senadores. HJvendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

!!·lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradccimcn1o de comunicnção:
N1' 59(76 (n' 98/76, na origem), de 23 do corrente, referente à

aprovação do nome do Senhor Gilbertu Montdro Pcssõa, para cxer-

Sobre o Projeto de Lei da C8ma~a n• 95, de 1975 (n• 399·
B, de 1975,. •• origem), que "óá nova redaçilo à Letr~
"C" do Artigo I• da Lei no 91, de 23 de agosto de 1935, el'tendendo a exigência de gratuldade aos car«o• dos conselho•
fiscais, de!lberatlvos e consultivos das sociedades declaradas ile
utilidade pública",
Relator: Senador ltalívio Coelho
O Projeto de Lei em exame dá nova redação à letra C do artigo
I• da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, que determina regrns pelas
quais são as sociedades dedaradas tle utilidade pública. A alteração
objctivada no projeto visa a estender a exigência de gratuidade aos
cargos dos conselhos fiscais, ddíberativos e consultivos das sociedades declaradas de utilidade pública.
A medida, como vemos, tt.:m o objetivo de amPliar ns exig~ncias
para o reconhecimento de utilidade pública das sociedados e, embora
estns exigências jú estejum implícitas, pois não se admitindo remuneração aos diretores de umJ sociedade, como condição para o seu
r.:conhccimento, n:.'io vemos como aceitá-la em relação aos seus
conselheiros. Mesmo assim, c porque a. previsão de situaçõt:s que dcv~:m ser evitadas constitui um dos objctivo:; da Lei, a exigência con·
tida no projeto nos parece: perfeitamente: lógica.

Ct:r o Ct.trgo u~ Ministro do Tribunóll de Contas da União.

Somos, assim pela aprovação do projc:to, por considerá-lo juridí·
co c'constituciona!.

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRET,\RIO
DA CÀMARA DOS DEPUTADOS

Sala das Comissões, cm 20 de abril de 1976. - Accloiy Filho,
Presidente - Italívio Coelho, Relator - Helvídlo Nunes ...,. Renato
l''anco- Heitor Dias- Henrique de La Rocque- Dlrc.u Cardoso.

No 92/76, de 23 tlo corrc:ntc, cnonminhnndo autógrafo do Prujcto de Lei do Sonado n'' 69, de 1976 (n' 1.974/76, na Cümnra dos
Dr:putados), qur. rc:ajusta os vl!ncimcntos dos sr:rvidcrc::s dn s~n;1do
F:!dcral. c dá outru:; Provid~ndas.

PARECEJl[S N•s 226 c 227, de 1976
S~brc· o Projeto de Lei oa Câmara n' 08, de 197b (n'
1.2;)7·B, de 1975, na orh:em), que "ncrescr.nta parWgr:~ru ünlcc
ao •rtigo 60 da l.ei n' 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que
institui o C6dij!o dt.• Propriedade Industria~, c determina outrBS

IProjeto que se transformou nn Lei nl' ó.3:'3, de I·~ de ;tt'ori! de
1976.\ •

~ro\'idênciü~'·:

OFICIO DO SECRf'T . í.!UCl-GERAL Du
~:INISTI;RIO DA PREVIDI'NCI.'. E o\SSISTENCIA SOCIAL
N•.• 157, dr: 22 dn t:uncntc, rr.:hni\'~l ao prn11unciamcnto daquck
,\f'ln\~kri<l ac~rca d11 t•rnil.'lll dr L;;i Lill .':r::nadt) n'1 S, dt: 1'}7~. di' "t:.llh.l;' ~;~·nadct Francn ~1•111lllf'tl, I.JUL L':-.lill\LJ!~t ,1 .IPH•Vt:itana:nto ue
t'l11: 1 r~·g.td•1.'> (:!.! tdad·: TIUr; :d1.· 1. :n•:d·:t:tlt~ ., Ji·ia•;;itJ dl' <..'nntrihuJt,:n:;'i
·::rrJOII~t 11 :'ar·t [J tr·,;p~.:

I'ARICL'ER NO 22/o, ucl976
Dtt Comi~siio de Comairuiçlio c Jll.'itl.;n

U dll~trc D!!rutal'u .\!n.1tldl\' \!;n::had~J, .1\r:tvé:-; ;lu Projl.'TO de
i•lir• (Prtqcltl d.·! !.!i 11": .::J-.n. r~c 197), n:: C.lm:.~ •.,l ~!L,..,
I)•.:Jfilliio.ltr'>;, Jl!'i.!IL'!ld~ ;\l.:tl"ll'l'll[ill' jl.tr ll~l':t:\1 uniç.l \i) :trt. onda L(;:
q•· i_7í~. rk ~I 1k ~:~.·,.,:,idH•J d·· 1·1?
•lllt: iJhtilllt ,, (\)di ..••\ .:~ :'1'•.1·
" i' I ~' :1 : I !I : ! I : '· ~ ' ' ·· : i' I !

:..•~i

rr·o~ . .~,_.
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-4142. Na Casa congênere a proposição foi apreciada nus Comissões de Constituição c Justiça e Ciência c Tecnologia, que lhe deram
acolhida por unanimidade, e nu de Economia, Indústria c Comércio,
que a aprovou por maioria de votos.
3. Diz o urt. 60 do Código de Propriedade Industrial:
"As marcas de indústria c de comércio podem ser usadas dirctnmente cm produtos, mercadorias, recipientes, invólucros, rótulos
ou etiquetas,••
Acontece que entre a faculdade que· o transcrito dispositivo
concede e a realidade das disputas que o comércio c a indústria ensejam, vui uma grande distância.
Assim é que, na justificação do Projeto de Lei está escrito:
"Determinadas indústrias passaram a adotar, hã uns tempos, o
processo de litogruvura ou de sllk-tereen, em garrafas de vários tamanhos do tipo standard, ou seja, de uso comum c geral, não só por
empresas de refrigerantes, 'cervejas, vinhos, vinagre, agUardente, como também de envasamcnto de álcool. Com esse expediente é que
vêm provocando o fechamento de congêncrcs ..."
E mais adiante:
"Essas indústrias adquirem determinado número de vasilhames
tipo standard que mandam litografar com a marca do produto que
fabricam. Depois paulatinamente vão recolhendo do mercado, à
base de troca, os vasilhames das outras empresas também do tipo
standard, mus que são apenas rotulados com o nome de cada produto, os quais mandam também litografar, assumindo, dessa forma, a
propriedade das garrafas que não lhes pertenciam.
Ora, as demais empresas vêem-se, assim, de uma hora para outra, sem .vasilhames, pois não podem usar os litografados, uma vez
que serão passíveis de seqUestro pOr uso indevido ... de garrafas que

já foram suas, mas que agora, cm virtude da litogravura, passaram a
pertencer a seus concorrentes. ti
4. O Projeto de Lei do Deputado Alexandre Machado, pois,
visa a disciplinar omissão da Lei n• 5.722, de 21 de dezembro de 1971,
que enseja a prática de concorrência desleal, tanto por parte dos que
utilizam a litogravura em recipientes do tipo standard, assim também
daqueles que, premidos pela escassez de vasilhames, colocam os próprios rótulos nos de uso geral e comum, embora litografados por
firmas concorrentes.
Evidente que a primeira hipótese é a mais corrente, a que gera
efeitos mais diretos, sobressaindo a eliminação dos concorrentes; a
segunda é mais um ato de sobrevivência, no complicado mundo dos
negócios, embora não se lhe possa negar o caráter delituoso.
5. O que importa é suprir a lacuna, no particular, do Código
de Propriedade Industrial, pois que na própria Constituição Federal,
urt. 160, item V, está expressa a regra segundo a q~al a defesa da
ordem econômicu e social terá por base, entre outros, .o principio da
"repressão ao abuso do poder ... caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos
lucros".
6. No mais, o Projeto de Lei n• 08, de 1976, de acordo com o
art. 8•, item XVII, letra d, da Carta Magna, está na ârea de compctênciq da Uniüo, que não exclui a iniciativa do Legislativo.
Tenho a proposição, portanto, por constitucional e jurídica,
ulém de conveniente,
o parecer.
SuJa das Comissões, em 24 de março de 1976- Accloly Filho,
Presidente - Helvidio Nunes, Relator - Eurico Rezende - Henrique de La Rocque- Orlando Zancaner - Dirceu Cardoso - Nelson
Carneiro- Paulo Brossard.
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PARECER N• 227, DE l976
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Arnon de Mello
O projeto sob exame, de iniciativa do ilustre Dcputudo
Alexandre Machado, acrestcnta parâgrafo único ao art. 60 du Lei n'

5.772, de 21 de dezembro de 1971, que institui o Código de Propriedade industrial, com o objetivo de impedir abusos que vêm sendo
praticados por determinadas empresas, no que tange ao expediente
que adotam de litogravarem recipientes utilizados por outras empresas impedindo, assim, a reutilização dos mesmos, jâ que reimpressos
com as suas próprias marcas.
O ilustre Autor do projeto, em certo trecho de sua justificação,
explica convenientemente o problema, salientando que "determinadas indústrias passaram a adotar, hâ uns tempos, o processo de
litograv.ura ou de sllk-screen, em garrafas de vã rios tamanhos do tipo
stsndard, ou seja, de uso comum c geral, não só por empresas do
rumo de refrigerantes, cervejas, vinhos, vinagre, aguardente, como
também de envasamento de âlcool. Com esse expediente é que vêm
provocando o fechamento de congéneres" como passaremos a expor.
"Essas indústrias adquirem determinado número de vasilhames
tipo stsndsrd que mandam litografar com a marca do produto que
fabricam. Depois, paulatinamente vão recolhendo do mercado, à
base de troca, os vasilhames das outras empresas também do tipo
standsrd, mas que são apenas rotulados com o nome de cada
produto, os quais também mandam litografar, assumindo, dessa
forma, a propriedade das garrafas que não lhes pertenciam.
Ora, us demais empresas vêem-se, assim, de uma hora para
outra, sem vasilhames, pois não podem usar os litografados, uma vez
que serão ·passiveis de seqUestro por uso indevido e sujeitas ainda às
penas da lei por estarem na verdade utilizando garrafas que já foram
suas, mas que agora, cm virtude da litogravura, passaram a pertencer
a seus concorrentes."
.
Ora, do exposto, resulta claro o objetivo moralizador e
pragmático da providência consubstanciada no projeto, a quul,
certo, impedirá, pelas sanções que recomenda, esse costume prejudicial à economia industrial do P_ais.
Assim, do ponto de vista do interesse para a economia nacional,
o projeto merece apoio, sendo, portanto, de recomendar-se a sua
aprovação.
Sala das Comissões, cm 22 de abril de 1976 - Senador Renato
Franco, Vice-Presidcnte, no exercicio da presidência - Arnon de
Mello, Relator - Helvídio Nunes - Ruy Santos - Augusto Franco
- Jarbas Passarinho -Jessé Freire- Orestes Quércia.
PARECERN•228,DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei
do Senado n• 13, de 1976- Complementar, que "dispõe sobre
o limite de tempo de serviço para aposentadoria voluntária dos
senidores púhlicos titulares de cargos de magistério".
Relator: Senador ltalívlo Coelho
Pelo Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1976-Complemcntar,
de autoria do ilustre Senador Paulo Guerra, pretende-se assegurar
aos servidores públicos, titulares de cargos de magistério, o direito de
se aposentarem voluntariamente, após 25 (vinte e cinco) anos de ·
efctivo exercício nessa atividade.
Na justificação do Projeto, urgumcntu-sc sobre u procedência
da reivindicação, constando do seu trecho conclusivo:
"Ninguí:m pode negar que 25 anos de cfctivo cxerclcio
no magistério, atividadc tão solicitante c de tanta responsabilidade, jâ é mais do que tempo necessário 1l jubilação. O
efctivo exercício, enfatizado nesta proposição, tem efeito
indispensável e moralizador, numa administração vigilante
dos aspectos modernizantc e eflcientizador, como é norma u
partir,de 1964. E faz justiça a quem se dedicou ao ensino, sem
dcscunso c sem desvios, exuurindo·sc nesta alta missão.''
O Projeto, entretanto, esbarra no obstáculo insunâvcl de ser
vedado 11 iniciativa parlamentar.
O artigo 103 da Constituição Federal, que se segue us regras
estabelecidas para' a aposentadol'iu do servidor público, preceitua
claramente:

1
1
1

-415"Lei complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente
da República, indicaril quais as exceções às regras estabelecidas, quanto ao tempo e natureza de serviço, pura aposentadoria, rcrorma, truns[erôncia para a inatividade e disponibilid:,de."

jus ao abono-permanência, com aqueles que, depois de aposentados,
retornam il atividadc, aos quais, nos termos da lei, o abono scrú pago
na base de 50%, calculados sobre o valor da aposentadoria que vinha
percebendo.
Diante disso, diz o ilustre autor do projeto:

Isto posto, e nüo obstante os altos propósitos que animaram o
proposição, opinamos por sua inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, em 20 de abril, de 1976- Accioly Filho,
l~residcntc - ltulívio Coelho, Relator- Henrique de La Rocque Rcrmto Frnnco - Uelvídio Nunes - Dirceu Cardoso, vencido llciror I>ius.

" ... todo segurado que completar 35 anos de serviço não
desejarú permanecer em atividade para receber o abono de
25%. Procurará aposentar-se c, cm se~uida, voltar à atividade
para, então, razer jus ao abono de 50%.
Tratando-se de trabalhador autõnomo, a opção pela
segunda hipótese será sempre fácil. Bastará que requeira a
aposentadoria ao INPS (§ 2• do art. 12, da Lei n• 5.890, de
1973) seu retorno à atividade para que tenha suspenso o
recebimento da aposentadoria e passe a perceber o abono de
cinqUenta por cento, sem prejuízo da remuneração que
aurerir pela atividade que voltou a exercer.
O mesmo ocorrerá com os titulares de firma individual.
No caso de empregados, porém, com 35 anos de trabalho e,
portanto, idade avançada, a situação modifica. Se
requererem aposentadoria por tempo de serviço; perdendo,
assim, o vinculo empregatído com a empresa, dificilmente
conseguirão voltar ao mesmo emprego e, dessa forma, não
teriio oportunidade de acumular o recebimento de salário
com o abono de 50%.
Por isso, a maioria, ·certamente, terá que optar pelo
prosseguimento no emprego, percebendo o respectivo salário, acrescido do abono de apenas 25%."

a~•tor da

PARECER N• 229, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça

l

i

Sohre o Projeto de Lei do Senado n' 06 de 1976, que
"manda computar para todos os efeitos o tempo de serviço de
s1..•gurado do lN PS, prestado no exterior, nas condições que
indica'".
Relutor: Senador ~leitor Dias
Pretende o ilustre Senador Or~stes Qué:rcia, com a proposição
sob nosso exame. seja "computado, para todos os ereitos
previdenciários", o tempo de serviço prestado no exterior, pelo
segurado do INPS, desde que o respectivo pais mantenha, com o
Brasil. ucordo de Previd<lncia Social.
A medida, baseada no preceito de reciprocidade, parece atender
aos objetivos de justiça social, guardando fidelidade ao princípio de
isonomiujurídicu.
Entretanto, elide o parágraro único do art. 165, da Constituição,
n•rhis:
"Parágraro único. Nenhuma prestação de serviço de
assistência ou de beneficio compreendidos na Previdência Social serú criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total."
Ora, o projeto manda computar os serviços prestados no exterior,
polo prcvidenciário- quando haja convênio entre o Brasil e a nação
hospedeira daquele- "para todos os c[eitos previdenciários".
Portanto, estaria ci ilustre Autor do projeto obrigado a indicar a
fonte de custeio total desses serviços, o que, infelizmente, não pôde, a
lim de propiciar ao INPS as verbas com que atender à pretendida
obriguçào legal.
'
Assim, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n• 06, de !976,
por inconstitucional.
Sala das Comissões, em 20 de abril de 1976. Accioly Filho,
Presidente - Heitor Dias, Relator - Htlvídlo Nun .. - Dirceu
Cardoso, vencido - Renato Franco - ltalívio Coelho - Leite Chavt•s.

l
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PARECER N• 230, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 239, de 1975, que
"d1i nova redaçiio ao § 4• do art. 10, da Lei n• 5.890, de 8 de
junho de 1973, que altera a Leglslaçiio de Previdência Social, e
dri outras providências''.
Relator: Senador ltalívio Coelho.
O projeto em exame, de iniciativa do ilustre Senador Orestes
Quôrci.,, visa a modificar a legislação previdencillria, no sentido de
adot11r novos percentuais nos casos de que trata o§ 4• do nrt. !0, da
Lei n' S.H90, de 8 de junho de 1973, concernente ao abono de permanência, hoje fixados em 20% e 25%, rrspectivamente, após 30 e 35
unos dt: serviço,
Justilicundo a proposiç~o o ilustre Senador Orestes Quércia,
upós ligeiras considerações sobre o dispositivo que pretende modificar. compuru a situaçno dos que permanecem em utividade, fazendo

Analisando apenas quanto ao mérito, isto é, se tivéssemos de
encarar o problema no que se re[ere a sua conveniência e oportunidade, especialmente tendo em conta os propósitos que o animam de
dar tratamento igual a situações, sem qualquer dúvida, muito
semelhantes, o projeto certamente mereceria o nosso integral apoio;
todavia, em face da determinação constitucional contida no
parúgrafo único do art. 165, da nossa Lei Maior - "nenhuma
prestação de serviço de assistência ou de beneficio, compreendidos
na Previdência Social serú criada, majorada ou estendida, sem a
correspondente ronte de custeio total"- o projeto, evidentemente, i:
inconstitucional e, portanto, não se apresenta cm condições de
merecer o nosso acolhimento.
Em face do exposto, considerando o projeto inconstitucional,
opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, em 20 de abril de 1976. - Aocioly Filho,
Presidente - ltalívio Coelho, Relator - Helvídlo Nunes - Renato
Franco- Dirceu Cardoso- Heitor dias- Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
da Câmara n• 79, de 1975 (n' 778-C/72, na Casa de origem), que
estubelece norma para expedição de certificado de entidades de fins
filantrópicos, por ter recébido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que roi distribuído.
O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) projetes de lei que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário.

Sobre a mesa,

Silo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1976
Acrescenta um parágrafo ao art. 224 da CLT,
renumerando os demais, para nxar em 5 horas a jornada de trabalho do bancário que pr..tar serviço de Coixa, quer seja
comissionado ou não.
O Congresso Nucionul decreta:
Art. 1' Ao urt. 224 dn CLT acrescente-se mais um parAgrafo,
com u dcnominuçi\o de pnrúgrufo I•, ficando renumerados os
demuis, que tomnrilo os números 2• e 3•, com a seguinte rcdaçno: '

-416~I' A jornada de trabalho do banc&rio, que exercer, em carátcr
de comissionamcnto ou nr1o, as funções de caixa, será de 5 horas diá·
rias, não podendo ultrarmssur o total de 25 horas semanais.
Art. 2\• Esta lc::i entrará em vigor na data de sua publicaçiio.
Art. JY Rl.!vogam-sc as disposições em contrârio.

J usrlficaçõo
O bancário goza de horário diferc:nciudo em relação a outras
categorias de trabalhadores pela peculiaridade de suas funções.
'
Há cntn:tanto entre os bancários uma categoria que presta.scrviços cspecialissimos, que são os caixas.
A sun fui na consiste em realizar pagamentos c recebimentos, ora
cm dinheiro ora em cheques, conferindo trocos, examinando
documentos c assinaturas.
·
1:: um trabalho realizado todo tempo sob grande tensão em face
da vigilância que reclama.
·
E depois que se introduziu no Pais a r.gura do "Caixa
Executivo", css:..~ situaçflo tc:nsional aumentou consid.:ravelmente.
1\ntes, as opc:rações bancárias de pagamento e recebimento
tinham um processo mais demorado, de sorte que o papel somente
~hegava ao cuixu após passar por um continuo, que o recebia elo
diente, entregando-lhe uma ficha, Após passar pela conferêncin de
firmas, o documento era encaminhado ao funcionário encarregado
da contabilidadl.!, que: fazia o seu lançamento em conta corrente. Ao
depois passa\'U pelo Chefe de serviço qui! o conferia. Em seguida ia
para o "boca de caixa" que o lançava cm folha. Somente npós toda
essa opc:raçào chegava às mãos do Caixa.
((lffi a criação do "caixa executivo'', todas essas operações
hJram t:limin~Jda!'l. Ele sozinho terá que atender esses encargos, o que
lhe sobrecarrega a atenção. ocasionando freq{h:ntcs estafas. Acrc:sçã:-.t! adc:mais que o Caixa trahalha também sob o permanc:nte receio d.c
"diferença..," pois quando isso ocorre terá ele de pagú-las de seu pró·
prio hLllsü.
·
Em modern:1 psicologia ~abc:-sc: qu~,; risco di.! erro é mais do que
pruporcionai ao l~o:mpn de sc:rviço: Com a pt:ssou humana acontc::ce
f:ttll st.:mdbntc a..J da fadiga Jm: mah::riais. Se a tc::ns5o ~ grande,
maitlf <~inda ~ a pus~ihilid:tdl" do que ·pod~t·iamos ch:imar de
hrcttkdo.,..·n (t.c .• l\l!:tp~o. ,u;:idt::ntt:).
n Ca:x::. au ftm d.: :· anos de s.:n·ic;l), ê um homc:m nervoso t.:
Cltl't.:liH!CÍdn. ntt.:~Jlll, rorquc C.\t:fC<:ndotr:lba!hd dõ! natureza dt:~cri 1.a
n;'~t_: tr.:m rr.:r.llllPL'Il"'' :llguma no qut: Ji:.: rcspc:ito à jornuJ:t dl~ trít·
h:t1h11 :-~r.:m fl:ria~. "r.:tH!tl tr:ttadd d~. mcstna mandr:t dos dcmai~ b:m·
.::'tlllh, llthk :t:-. i:( 1 :H1Í~;tn:S tr;:fl'>ll)lli.tÍS n~t) alcançam rroporçÔC~ t~O
;1 vu!t;: ..la'.
('.1m .1 inrr~Hiuc:·úl Jr• L11x~t E\r.:cutivu. os ha:1CO:-. üvcram ;.!ranlk t..:l'lltlilmi;~ cm ~.t.t f'ulh.1 d~· pal::tnH:I~t<..l, eis quL' I!SLC pa .. ~ou ~ex~: r_:,~~ :; tur~~i";1\ ~lnt~.:rilltntt:d\1...' d;s:rihuíd:l por 5 funLI.Jnáriü~.
['l~,·,s;~ f11nn:: :lillh rn:ti~..lll\(11 l!U lJllt: •;~: !hc Tl!dU/.Ir uma hGr<.! !1:\
!',!:!·:• ..Ltn:: .i~ !r~d,·llh.· ~··::!lar,~t.:nll' r:tr:t r~·dun~
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com exceção dos sábados, perfazendo um total de trinta horas de trabalho por semana.
§ I• A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo
licará compreendida entre sete c vinte e duns hora~. assegurando-se
ao empregado, no horário diário, um intervalo de quinze minutos
para nlimentação.
§ 2• As disposições deste urtigo não se aplicam aos que exercem
funções de dircção, gerência, r.scaliznçào, cher.a e equivalentes, ou
que de•empenhem outros cargos de conr.ança, desde que o valor da
gratir.coçiio não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo,

..... ........................ '.' .......................... .
....................................................... , ....
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( Ã.,. Comis.wies de Constituição e Ju.ltica e de Legislação
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 81, DE 1976
f'aculta às pessoas físicas deduzirem, para efeito de abatiITICntn do Imposto de Rcndn, 11s contribuicões que fizerem aos

Dlrctórios dos Partidos Polr!lcos, c d.í outros providências.
O Congri!SSO Nacional decreta:
Art. Jo !': facultado às pessoas flsicas dedlt'zirem, nas declara·
çõe~ do Imposto de Renda, as <juantias que, mensal e comProvadamente, recolherem, a título de contrihuição, _aos Diretórios dos Par~

tidos Políticos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, até o limite
·de cinco por cento (5%) da rend-a bruta respectiva.

·
Parágrafo línico. Somente g_ozarilo da faculdade de que trata
o capur deste ttrtigo ns ·pessoas físicas que tiverem pago, durante o
uno-base, pelo mcnos·scl~ mcnsulida'des.
Art. · :!(1 o~ Diretório!i dos Partidos Políticos, nUs csfcrar.
r~dcra\, estad.uí!l c inunícipal, fornecerão o documento indispensávt:l
~~ provu das çontrrbuiçõcs.
:\rt. .}1• Revogadas as diSpoSições cm i.!Ontrário, a presente ki
r.:ntrar:i c:rn -..:igor na data de sua public:u;Uo.
J ustificaciio
F. pcrm:tncnt~· c gerai. no Pab, a pr(!ocupaçào pelo fortn·
lt:cimcntn dn'i Pnnidns Politic\lS,
Nr! trihuntt cln Senado. reccntcrnentc, tc<.·i considcrncões ;:
rt::lôpt:ito do rrnbi!!nta. que, p-or (lrUrtunas. rcpitf) ft l!Ui;.,u de justifica·
I i\' i~ .

:\bstraída:-. a!! n.:-stri;;lu.:~. no phtno legal, q\lc ainda pesam sob:-~
rolit!O.::l, !n:;:. i.!ni t•r:tdt;~d processo de :l.prinh1raMento, tcnhn
p:tr;l mim que,,,~: as <tf!:-l!miaí;r)c~ partidúrias nfto forem alimentada~
n:.!:-. ba.,t:~. i~tc ~. d~· bai\o ["J:\ra .:i ma, :1\ravês dt)~ Din:tôrios Muni..:irai\, n·.r· l...'t·rto iam:ti~ tat'mliS :ttividade polític:t plcn.t t. : aut~nti~:,
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-417Di-lo, até mesmo, a própria Resolução do TCU a que me referi,
vez que está expresso, no parágrafo único do art. 9•, que a redistribuição depende de requerimento do Diretório Municipal, quando as
quotas atingirem o valor de até um terço do maior salário mlnimo
vigente.
!:: inadiável, é urgente, é imperioso, pois, já que se o Municlpio é
a célula administrativa também o é politica, que se ofereçam aos
Dirctórios Municipais os meios materiais indispensáveis para a
execução de suas tarefas especificas.
Por outro lado, ao tempo cm que a preocupação geral se volta
para o fortalecimento partidário, é conveniente lembrar que o poder
econômico, exatamentc pela fragilidade das bases municipais, cada
vez mais, c de modo mais ameaçador, procura infiltrar-se na ati vidade politica, para comandá-la.
Dai, entre outras, a motivação da Lei n• 6.091, de 15 de agosto
de 1974, que coadjuvada pela Resolução n• 9.641, de 29 de agosto de
1974, do Tribunal Superior. Eleitoral, dispõe sobre o fornecimento
grntuito de transporte c alimentação, cm dias de eleição, a eleitores
residentes nas zonas rurais.
Evidente que a providência legal referida representa um grande
passo cm favor da pureza da representação popular, dirigida àqueles
que, potencialmente, mais estão sujeitos às artimanhas da corrupção
econômica.
Infelizmente, apesar do grande lastro positivo já alcançado,
afirmo 'que muito ainda haverá de ser feito no sentido de ser atingido
o mínimo necessário ao pleno c insubstitulvel excrclcío da atividade
político-partidária que cabe às comunidades brasileiras.
De minha parte, no que sigo a communls oplnlo, entendo que é
com as pequenas coisas que se fazem c se constroem os grandes empreendimentos. Daí por que julgo válidos, mesmo indispensáveis,
quaisquer subsídios que possam contribuir para a melhoria c a
limpidez do processo.
A contribuição que ora ofereço, pois, significa apenas um grão
de areia, no máximo uma pedra, para a construção do edifício que
todos desejam belo e funcional. E sei, além do mais, que a minha
sugestão não leva, ao menos, a marca da originalidade.
A legislação eleitoral (Lei n• 5.682, de 21-07-1971, art. 95, 111) estatui que, além das multas c penalidades aplicadas nos termos do Código Eleitoral, dos recursos financeiros que lhe forem destinados por
lei, o Fundo Especial de Assistência aos Partidos Politicas será co·nstituído, também, de doações particulares.
Vedado, expressamente, o recebimento de contribuição ou
nuxílio de pessoa ou entidade estrangeira, de órgão ou entidades
públicns e de empresas privadas, de finalidade lucrativa, entidade de
classe ou sindical,·a permissão legal dirige-se. exclusivamente às pessoas físicus.
Entretanto, não basta permitir doações, como faz a lei. Há que
ser feito mais. Penso que é imprescindível, que i: imperioso cstimulálns, a fim de que parcela considerável de brasileiros passe a contribuir parn o fortalecimento da vida político-partidária nacional.
fi que é nus comunidades brasileiras que se formam, em geral, os
líderes que, mnis tarde, atrav~s da subida dos degraus do sucesso,
vão encher os patamnres da vida polrtica. As honrosas cxccçõcs
upenns confirmnm a regra geral.
Adcmnis, convém f1que explícito, da mesma maneira que ncnhumn providência isolnda terá o condilo de solucionar todos os
óbices ao eqÜilibmdo desenvolvimento do Pais, também no campo
político n simples fuculdade sugerida não vai resolver a grave crise
finuncoim por que passam os Partidos Pollticos, de modo particular
no :imbito municipul.
Qualquer reforço que se lhes propicie, qualquer nova fonte de receita que se lhes abra, sobretudo como no caso em espécie, cm que se
procura convocar c nlicinr 11 cooperaçãb de todos quantos possam se
interessar poJa atividudc pollticu, parece-me razoável, justa c
conveniente.
E u proposição 'ouo exclui outras formas de participaçilo,
segundo a cupucidudc criadora dos que se pn:ocupnm com o pro..

blcma. Ao contrário, recomenda c estimula o fortalecimento dos Partidos, sem o que jamais teremos atividadc politica permanente,
sólida, capaz de cumprir a 'sua rclcvantlssima missão, no quadro das
interdependentes tarefas sócio-cconômicas c politicas do Pais.
De outra parte, justificada a conveniência e oportunidade do
presente projeto de lei, c certo que nada poderá ser oposto quanto à
juridicidadc, cabe uma palavra a respeito de alguns aspectos que, à
primeira vista, podem suscitar dúvidas quanto à constitucionalidade.
Com efeito, diz a Constituição vigente:
"Art. 57 !:: da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis que:
I- disponham sobre matéria financeira;
IV- disponham sobre organização administrativa c judiciâria,
matéria tributária c orçamentária ... ".
Ocorre que esta Comissão, cm vários precedentes, entende, nos
1
termos da Scção V- Do Processo Legislativo -, art. 55; item 11, da
Lei Maior, que se o Presidente da República, cm casos de urgência
ou de interesse público relevante, poderâ expedir decretos-leis sobre
matéria tributária, i: porque, também no particular, não está vedada
a iniciativa do Congresso Nacional.
Vencida, assim, a barreira da inconstitucionalidade, entendo
que o projeto merece, com os subsídios que forem aditados pelos
doutos, plena aprovação.
Sala das sessões, em 26 de abril de 1976- Helvidlo Nunes.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Os projetes lidos
serão publicados e despachados às comissões competentes.
Sobre a l)lesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•Secretário.
São lidos os seguintes.
REQUERIMENTO N• 121, DE 1976
Senhor P~esidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida
pelo Presidente Ernesto Geiscl à Televisão Francesa, c transmitida
ontem pelo Canal!, cm Paris.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1976. - Lourlval Baptista Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 122, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida
pelo Presisfente Ernesto Gciscl no jornalista Alain Vcrnay, publicada
hoje no jornal Lc Figuro, de Paris.
.
Bras!lia, 26 de abril de 1976.- Lourlval Baptista- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 123, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcriçilo. nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida
ontem pelo Presidente Giscard d'Estaing, da França, e transmitida
através de uma rede nacional de televisão.
Brasil ia, 26 de abril de 1976. - Lourlval Baptista- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Os requerimentos
lidos serilo submetidos 11 exume da Comissão Diretora. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -

inscritos.

Hil oradores

-418Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptisla,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (AREl:'/A- SE. Pronuncia o
<icp;uintc discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Scnadon:s:
A :~provação, pelo eminente Presidente Ernesto Geiscl, do
Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite, constitui fato
d~ signilic~u;iio muito especial e de repercussão imediatu no processo
de desenvolvimento do País, O projeto prevê investimentos de I
bilhiio c 617 milhões de cruzeiros, o que se torna secundl1rio
considcrudu a sua import{mcin no avnnço rumo no desenvolvimento

técnico-científico brasileiro. E tumbém de integruçào de todo o nosso
tcrrit,lrio, utmvés de rede de comunicações u mais moderna.
Ao referir-se ao evento, uccntuou o ilustre Ministro das,
Comunicações, Comandante Euclides Quandt de Oliveira, que o
projeto a ser rapid:~mente implantado prevê a "plena integração dus
regiões Am:~zônic:~ c Centro-Oeste :10 Sistema Nacional de
Tclccom un icuções''.
Afl~mou t:~mbém ser da maior importância podermos implantar
um proJeto como o Sistema Brasileiro dt Telecomunicações por
Satélites sem quulqucr esforço finuncciro adicional, tanto do Govcr·
no como de instituições oficiais, que dispensa até o remanejamento
de recursos de outras :"trcas pura sua cxccuçiío. Este um rato dos mais
uuspiciosos c que revela, por si só, o gigantesco impulso dado, de
196-t para d, em nosso desenvolvimento.
Relevante aspecto desse projeto é a participuçiio da indústria na·
cion:.ll no empreendimento, gruças ao fornecimento de cquipamc:ntos
c serviços pma o segmento terrestre.
Ressalte-se ainda a transferência de tecnologia, tanto na parte
de estações terrestres como de~ foguetes. Essa transferência está
asscgumda pela participação da indústria nacional e o acompanha·
mçnto, por parte de técnicos brasileiros, da elaboração e criaçiio do
sistema e fabricação dos equipamentos,
Em prazo curto, disporemos de uniu rede de satélites que nos
propicia ri! o estágio mais avançado no setor das comunicações. Este
é um projeto de máxima significação, que vem-se somar aos diversos
outros empreendimentos em fase de concretização- como no setor
?uclcar- qu~ nos tornarão, muito em breve, grande potência. Tudo
~sso nos tem Sido possfvel graças ao esforço continuado de governos
1nswlados no País a partir de 1964, oriundos da Revolução. ~ a mais
rilpidu c total transformação de nosso Pafs, que de subdesenvolvido
se tornará grande potência, dispondo de amplos conhecimentos
técnicos c científicos que não estavam no nosso ulcnnce.
, O Ministro Quandt de Oliveira, quando esclarecia a opinião
publ1ca sobre . aspectos básicos do Sistema Brasileiro de
Telecomunicações por Satélites, propiciava-nos oportunidade para
um parulelo entre o que éramos e o que somos agora após a Rcvolu·
ção de 1964,
, Pam a eo.ncretização de projetas como esse, ora aprovado pelo
em1nente PreSidente Ernesto Gcisel, bem assim de tantos outros em
andamen~o, como, menciono mais uma vez, o que nos dará
autono?'1a no domfnío da energia nuclear, é preciso manter o Pafs
num chma de paz, segurança c trabalho, o que nos será assegurado
pelo patriotismo e discernimento de nossas Forças Armadas. Na sua
posiçiio de permanente vigilância, permitem-nos elas que, pelo
trabalho com a ordem, nos tornemos uma grande potência. O povo
brusileiro. est(l seguro de que nada deterá essa marcha e sabe que pura
a concrct1zuçi\o de nossos ideais é fundamental o papel que toca às
Forças Armadas, E sabe que nelas pode confiar plenamente.
A Nação cm paz c o povo entregue ao trabalho, reduzem-se as
distâncias no país-continente, a serviço du almejada integração na·
c10nal.
Era o que tinha u dizer, (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador José Esteves. (Pausa,)
S. Ex• nilo estú presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcnevidcs.

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
O Plano de Classíncação de Cargos, elaborudo pelo DASF,
ap0s cxuustivos trnbulhos, roi aguurdudo com u muis viva ansiedade
pelo funcionalismo público federal.
As incvitúveis protelações que assinalaram a sua estruturação
nzerum crescer a cxpectutivu dos servidores em torno das diretrízcs
que viriu~ a ser estabelecidas por :1quele órgiio, incumbido,du poli··
tica de pessoul da Unii10.
Logo cm ocguida, o Governo, através do Decreto-lei n• I.445, de
fevereiro pussudo,' concedeu uumcnto de vencimentos aos que
prestam cohtbomção uos. seus quadros, apresentando ambos
(reclassiflcuçiio c, uumcnto) como altamente vantajosos e capazes de
oferecer padrões de remuneração bem mais justos c humanos.
Conhecidos, porém, os vencimentos que irão perceber,
numerosas cutcgorias funcionais tém cxternudo a sua insatisfação
pelos critérios utilizados por parte do DASP.
Nesta Casa, Sr. Presidente, já se comentou o desalento que
passara a grassar no seio da classe médica, por exemplo, cujas entida·
dcs representativas chegaram n cncnminhur memorial ao Presidente
du República, reclumundo uma revisão, na parte que lhes diz
respeito, do Decreto-lei n• 1.445.
A Associação Médicu do Estado do Rio de Janeiro, no longo
urruzoudo que redigiu, c dutado de 30 de março, destaca que,
embora podendo acumular dois cargos, o profissional de Medicina
receberá, no máximo, um sulúrio de Cr$ 7.800,00, por oito horas de
expediente,
E assinala o documento, que:
use compreende, assim, o desapontamento que causou
nos ambulatórios, hospitais e serviços de saúde pública, o tra·
lamento dispensado pelo DASP a uma categoria· profissional
que tem dado à coletividude e ao governo o melhor de seus
esforços."

Por sua vez, os professores universitários, com jornada semunul
d.e 20. horas, insurgiram-se contra a nova politica de incentivos fun·
ClonaiS, reputada como "despropositada e desestimulante", ,
, À proporção em que suo tornados públicos os quantitativos per·
tmentes à remuneração mensal do funcionalismo federal, outras
classes passaram a exteriorizar o seu descontentamento, fuzendo·o
de ~arma respeitosa, mediante o endereçamento de exposições de
motivo ao Coronel Darcy Siqucira, Dirctor-Gcral do DASP.
~ o caso dos Têcnicos em Contabilidade, que se sentem preteri·
do~ em suas aspirações desde l• de outubro de 1975, quando passou
a v1ger o Decreto n• 76,346,
Alegam os interessados, ao postular melhor tratamento que:
"além do mais, sendo uma carreira profissional, é justo
que à mesma seja estendida a recém-criada Gratificação de
Ativldade, melhorando, assim, sua situaçuo financeira."
E apelam, veementemente,
. "no sentido de que a sua série de classes seja colocada nu
referência imediatamente anterior à dos contadores."
Em todo o País, arregimentam-se, desta forma, os Técnicos em
Contabilidade na esperança de que lhes seja rei:xamínada a situação
funcional, assegurando-se-lhes vencimentos c vantagens computivcis
com as rcspo,nsabilidades inerentes ao ·desempenho do curso de que
silo ocupantes ..
Por outro lado, já dispostos a lmpetrar medida judicial paru rcs·
guardar direitos que consideram postergados, os Tesoureiros
remanescentes do serviço público federal, inclufdos no Quadro
Suplementar, insistem em que lhes seja propiciada eqUidade com os
te.soureiros da Fuzendu, do INPS, do Instituto do Açúcar e do
Álcool, que tiveram os séus cargos transformados cm Físcul de
Arreeuduçuo, Agente Fiscal, etc.
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à apreciação do DASP, possam ser acolhidas, com a concretização
daquilo que tão ardentemente pleiteiam.
Tornu.se, imperioso, diante de tudo isso, Sr. Presidente, e Srs.
Senadores, que o Governo determine o reexame de alguns dos cri·
térios estabelecidos pelo Dccreto·lci n• 1.445, de 13 de fevereiro de
1976.
Não se pode deixar de reconhecer que a tarera atribuída ao
DASP foi das mais i'ngcntcs c exigiu de seus técnicos um esforço
imenso para a sistematização da nova politica de pessoal, agora
posta em prática.
Coube ao Coronel Darcy Siqueira e aos de sua equipe incumbên·
cia das mais árduas, cm função da qual teriam que surgir scnões ine·
vitáveis, apontados no momento pelos que se sentem prejudicados
em direitos que reputam legitimas.
As justas correções reivindicadas completariam o elenco das
providências governamentais que objetivam oferecer retribuição
salarial mais razoável aos que prestam a sua ajuda aos diversos
órgãos do Poder Público Federal. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pula·
vra uo nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A biblioteca da inteligência c da bondade do nosso Estado
perdeu um dos seus mais preciosos volumes: morreu o Desem·
bargador Mário da Silva Nunes.
A morte o levou para o outro lado da vida, quando a Justiça e a
Comunidade ainda muito esperavam das jazidas do seu talento e dos
tesouros do seu amor ao próximo.
"Não hã justiça sem Deus,"
Poucos se igualaram a ele na submissão permanente a esse conci!Íto lapidar, a refletir a grandeza do humanismo, cujas resistências,
no mundo predatório de hoje, se erigem em vocações heróicas.
Espiritualista convicto. fez intervivercm a nobreza da sua profissilo e a beleza eterna do Evangelho, que o acompanhou, sempre e
sempre, na alternaçiio dos dias e das noites da sua vida c do seu
destino.
Dele, esta oração de afeto:

No registro desta evocação, gravo, nos Anuis do Senado da Re·
pública, as homenagens do nobre povo capixaba ao nome, à cultura
c à probidade do leal servidor da Justiça e do seu semelhante, homc·
nagens que são tantas, que são muitas, mas que serão poucns para
corour os primores espirituais de uma existência imperturbavelmente
a serviço da grandeza dos ideais da fraternidade humana. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o
nobre Senador José Lindoso.
O SR, JOSF: LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A BR·319liga a Amazônia Ocidental aos outros chãos do Brasil
A conquista politica ·e espiritual da Amazônia se fez atruví:s
do empolgante movimento expansionista de portugueses e brusilei·
ros, nos séculos XVII e XVIII, alimentado pela sabedoria e instinto
dominador do luso, ilumina~o pela Fé. Possibilitou; por volta de
!750, o noti1vel feito diplomático de Alexandre Gusmào, que foi o
Tratado de Madrid. Superuva·se, desse modo, pela dinâmica da
História, acionadu pela intrepidez da raça, o aj ustc do Tordesilhas.
Herdeiro consciente desse património, o Brasil. na nossa geração, se dil conta de que, além de sua Vocação Atlântica, ter:í de rcali·
zar a sua Vocação Amazôniea. Magníficas, ambas, para projetar os
supremos valores de suu cultura e de sua civilização de País
continente.
O século XX, nos seus albores, assistiu à epopí:ia da borracha.
Homens tangidos pela inclemência do Sol do Nordeste, nu busca do
veloeino de ouro, scrvindo·sc da portentosa rede hidrográfica, devas·
sarum, por vezes, s:.lcrilcgumente, a Terra Imatura, ao subir os rio5
até às suas cabeceiras, a correr igurapés, ao apressar viagens pelos
puranás. Nu coleta da goma elástica, no escreverem, com sofrimento
c ambição, a maior aventura dos Trópicos, naquc\es tempos,
conquistaram o Acre para o Brasil.

Era a grande c desordenada opcruçilo de ocupação.
Mas :.1 Amazônia Ocidcntnl vivia ao vento de episódios cívicos e
económicos sem continuidade, sujeita u toda sorte de vicissitudes e
marcada por preconceitos. Assim, na polêmica de seus intérpretes,
"Da paternidade divina decorre, como premissa ina· ena orn reino cios naturalistas, paraíso, ou inferno verde. Euclides
lien:ível, a fraternidade humana. A primeira sentença da afirmou que, ali, a natureza soberana e brutal, cm pleno expandir .de
oração dominical: "Pai nosso, que est{iS nos céus, ..." Todos suus cnerghis, é uma adversária do homem,
Com a Revolução de Março, no seu esforço extraordinário de
spmos criaturas de Deus c, nessa qualidade, nos cube
compreender-nos mutuamente. Nossos entes queridas 'lào modcrnizur o País, estamos desenvolvendo u política ·de integração
são apenus nossos familiares, mas toda a legião dos que m1cional c construindo :.1 nossu Vocação Amazónica.
A Estrada BR·319, trecho Porto Velho-Munaus, ucompunhan·
vivem. A família aumenta com os filhos da nossa alma, os ·
companheiros de provaçilo, os que esperam por nós. Tudo é do o divisor dos Rios Madeira c Purus c urticulando·sc com a BR·
364, a Porto Velho·Cuiubú, aberta ao trânsito pelo Presidente Er·
interdependência. Atendamos nos dispositivos da frnter·
neste Gt.~iscl, mt suu recente visita ao Amuzonus, é um largo caminidade,"
nho, ligando o Amuzonus c especialmente Mannus, suu luminosa
De nós, o reconhecimento proclamado: Mário Nunes, na igreja ca))ital, uos outros chtaos desse Brusil.
imaculada du sua magistratura e na jornada cativante da solidarie·
O Ministro dos Transportes, Gencr;li Dyrccu Araújo Nogueira,
dade humana, soube colocar a constância da prece, cumprindo o explicou us diliculdudcs inenarrúveis enfrcntudus na construção des·
juramento de fidelidade aos princípios do espiritualismo que, de MI e.strndu, em plenu faixa tropical, pnru construir esse caminho de
permeio com a obediência à lei e uo culto do Direito, oferecei-um nos redenção.
seus pures, uos seus jurisdicionudos c ao povo capixubu a mais belu
Assim, sem os percalços dos bunddrnntcs de Rupaso Tuvurcs,
ribalta do seu destino.
sem os sucriflcios cumpridos de Rondon, nós, umazoncnses,
Por isso, podemos dizer, sobre o lucrimutório da viuvez e du cuminlmremos por cssn viu integradora, que fuz sistema com n mulha
orl'undndc que ussinulu o inicio di! sua viagem pelos cuminhos du rodoviúriu nacional, puru o Centro-Oeste, o Sudeste, n\cunçundo mê
Eternidade: Deus o conheciu.
as cnmp:mhus do Sul, ou nu dircção leste, pclu Trunsumazônicu,
Nesta cerlezu, sua csposu, seu filho, seus irmilos, suu dcsc.:n- pisundo us udustus tcrrus do Nordeste, puru contemplar o Atll1ntico.
dênciu, seus umigos c seus udmirndores hào de encontrar o lenitivo c
A cs~n possihilidude de undur por esses Brusis todos signilicu
o conforto, utruvés do amparo du l'é e du religião - companheiras uma lihertuçiio dos umuzônicos do Ocidente d1i Planície c gnnhu um
inscpurúvcis do vulto desupurccido nu objctividudc tcrrcnu mus sentido prnfundo c comovedor de fraternidade nucionnl, quando nos
sempre ressurrecto no exemplo de justiça c de bondade de viver c u lembrumos que, nu Segunda Grund1: Guerra, licou csl!• RcgiUo sitiupalpitar nu memória c nu rccorduçi\o de todos que o conheceram c da, pruticnme.nte.·, unte n irreguluridude <.h: nbastecimcnto, pelu ncr1o
cnnltcccrnm as suus virtudes pcrcgrinus, de mugistrndo c de ddudUo.
do inimigo nus costus murítimas.
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futuro da nossa região, cheia de verde e de água, c representa um fator indiscutível de integração nacional.
Até ontem, portanto, na Amazônia Ocidental, o rio, com
mistérios e poesia, ensinando mensagens de unidade c de universalidade, fez a nossa História, porque era o único caminho nestas
paragens.
Hoje, pelo chào úmido, rasgando a selva, surge a BR-319 c, pelo
ar, com o apoio do novo e moderno Aeroporto· de Manaus, tiimos
outras estrudns de céu e de luz, cm complementação aos caminhos de
úgua a indicur o domínio da Natureza e a vitória do Homem,
Pelos rios generosos, pelo chão detentor de riquezas, pelo céu de
horizontes sem-nns, tem o Amazonas caminhos para o B'rasil c para
o mundo.
Era o que tinha que dizer, Sr. Prcsidentb, (Muito bem I Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Leite Chaves.

Concedo a
'

)

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis·
curso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trs. Senadores:
Tive a satisfação de apresentar, hoje, um projeto, lido na Hora
do Expediente, que visa dar uma definição melhor, inais justa, aos
bancários que exerçam a função de caixa.
A categoria dos bancários sempre foi, dentro das mais arroladas
pela Consolidação das Leis do Trabalho, uma categoria excepcional.
Por este motivo, essa 'classe vem sendo contemplada de forma diferente. Hoje, da trabalha seis horas por dia. Mas, entre os bancários,
hú uma categoria que está sendo tratada com certa dureza - a dos

caixas.
Antigamente, a operação de pagamento c de recebimento era
(eita através de uma sucessão de atos que envolviam diversos fun·
cionúrios. O cheque era entregue ao banco, onde um continuo o rc·
~t.bia e o passava a um correntista. que o escriturava, Este, por sua
iez, passava-o a um terceiro, que conferia a autenticidade da
'ssinaturu e o enviava ao chefe de serviço, que autenticava a nature·
za do orçamento·e, depois, ainda, ia a um quarto, chamado "boca de
~aixa", que fazia um lançamento, em uma folha especial, para, cm se·
'uida, envii1-lo ao caixa, que o pagava.
, Hoje, há o caixa executivo. O caixa executivo recebe c faz todas
essas operações. Acontece, porém, o seguinte: como ele! tem que cclncentrur o máximo de atenção, vive cm uma situaçilo tensional muito
grande, E a tensão leva, às vezes, a frustr~çõcs, à estafa. E o caixa,
aos vinte anos de serviço, é, invariavclmcinc, um homcril cansado,
um homem esgotado, um homem exaurido. ·.
E, no que diz respeito às tensões, ocorr~ 11 mesma•coisà com a
fadiga material, com a fadiga dos metais. Se o Individuo~ submetido
à tensão por seis horas seguidas, as possibilidades de erro silo muito
grandes, mas esses erros scriio muito maiores se essa jornada for
elevada,
O caixa está sendo tratado de uma forma ·muill' desigual. Há,
ainda, outro aspecto: o risco. Quando o caixa dâ uma diferença, ou
ele incide cm diferença de caixa, essa diferença é paga por ele. Logo,
ele tem o maior cuidado. O fochamento de um caixa, ao fim de um
dia, 1: motivo de angústia e pesadelo. Certamente, os Srs. Senadores
jú tiveram a oportuni4ade de ver situações como esta.
O caixa, ao fechar o seu expediente, está em situação de tcnsilo.
Ora, o banco tem interesse em que nüo haja também diferença,
porque tal ocorrendo, ele perde, por dois motivos: primeiro, porque
se o valor excede ou sobrcxcede o que o caixa pode restituir, ele não
recebe de volta o dinheiro: segundo, ele perde, o conceito, se as difercnçassiio freqUentes.
'
Houve, também, algo interessante. Depois da criação do caixa

executivo, os bancos pussuram u lucrar excessivamente, pois ao invés
de cinco funcionários pura a realização das diversas operações, ele
tem, apenas, o caixa executivo. Assim, a redução do horário de
trabalho de seis horas pura cinco horas é extremamente justa. E a

própria Psiquiatria e a Psicanálise estabelecem que determinados ri·
gores trazem um desgaste irreparável. E não me parece que cu canso
o Senado ou os ouvidos de excelentes representantes dos Estudos
nesta Cusa, tratando de assuntos tão modestos, mas modestos
apenas nn aparência, porque envolvem interesses humanos,
envolvem valores, envolvem uma parte e~pressiva da sociedade.
Sr. Presidente, constitui uma felicidade muito grande para mim
apresentar projeto de tal natureza: embora, repito, na sua expressão
exterior, seja modesto, é de um grande alcance social, de um grande
alcance humano, e espero que o Senado, aceitando-o, possa eu vé-lo
convertido em lei, dentro cm breve.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um

aparte?
O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)- Com muito prazer.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB -CE)- Nobre Senador. Leite
Chaves, tenho acompanhado o trabalho parlamentar de V, Ex•, 'sobretudo nesta sessão legislativa. V. Ex• tem tido a preocupação ile
oferecer it consideração do Senado importantes projetas de lei, que
são convincentemente justificados aqui neste Plcnãrio c, acredito,
também perante a Comissão de Constituição c Justiça, da qual
V, Ex• é um dos mais doutos integrantes. Hoje V. Ex• apresenta
mais um projeto de lei, que reduz a jornada de trabalho àqueles que
empregam as suas atividades nos estabelecimentos bancários, mais
especificamente na função de caixa. E a precisão com que V. Ex•
procurou situar os novos encargos atribuídos aos cai~as, neste
primeiro contato, nos dá exatamcnte a convicção da justeza da iniciativa parlamentar de V. Ex• As minhas congratulações, portanto,
a V. Ex•, nobre Senador.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muito obrigado a
V. Ex•
O Sr. Uzaro Barbou (MDB - GO) - Permite V, Ex• um
aparte nobre Senador Leite Chaves?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer,
Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO)- Senador Leite Chaves,
quero parnbcnizar V, Ex• pela feliz iniciativa que teve, nesta tarde,
ao oferecer à apreciação do Senado o projeto de lei que visa reduzir a
jornada de trabalho dos caixas executivos e dos caixas bancúrios. E
V. Ex• ,disse muito bem ao justificar a sua proposição legislativa,
que, ao fim· de cada dia de trabalho, é sob enorme tensão nervosa que
o caixa uguarda a conferência diária. e quase uma espécie de marti·
rio. Por este motivo, ele não tem condições de oferecer, com boa ren·
tabilidade, aquela jornada de trabalho que os seus colegas, de outros
sctorcs, podem c devem oferecer. V. Ex• tem c(emonstrado, nesta
Casa, uma percepção aguçada, para a análise de problemas da maior
envergadura social. Congratulo-me com V. Ex• e espero que o Senado di: acolhida à sua propositura, porque ela assim o merece,
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Agradeço aos ilustres
Senadores Mauro Bcncvidcs c Lázaro Bar6oza o apoio, a sensibilidade, a identificação, manifestados ao projeto, o que me' dá grande
certeza das suas possibilidades de acolhimento, ou, pelo menos, de
que o seu substrato humano c social já é de boa cxpcctãncia, de boa
pujança, porque, quanto aos aspectos jurldico c constitucional, este
modesto Senador, nos lirriítcs da sua insignificante qualificação
profissionul, confia cm que a Comissão de Constituição e Justiça e o
Plenário desta Casa não lho negarão guarida. Muito obrigudo a
V. Ex•s, muito obrigado, Sr, Presidente, (Muito bem! Palmas,)
COM PARECEM Mti/S OS SRS. SENA DORES:

José Guiomard - José Esteves - Cattctc Pinheiro - José
Sarncy- Fausto Castelo-Branco;_ Pctrónio Portclla- Jcssí: Frei·
rc- Domlcio Gondim- Ruy Carneiro- Arnon de Mello- Luiz
Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha- João CulmonAmaral Peixoto -Vasconcelos Torres- Danton Jobim- Orestes
Quérciu- Suldanhu Dmi- Accioly Filho- Paulo Brossurd.
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-421O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
expediente que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
f: lido o seguinte
Ao
Excelentíssimo Senhor Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Permita-me encaminhar a Vossa Excelência, anexo ao presente,

o Relatório du Subcomissão .de Economia, criada para "estudar os
problemas do ICM", aprovado pelo plenário desta Comissão, em
suu reunião extraordinária realizada no dia 19 do mês cm curso.
Trata-se, Sr. Prcsid~nte, de um documento da mais alta importáncia. cm que o Relator, após estudos e pesquisas realizados, focalizn o ussunto sob os seguintes aspectos:
1-Antecedentes do ICM;
2- Objetivos da implantação do novo imposto estadual;
J- O ICM nu prática. Problemas gerados por sua arrecadação;
4 - Considemções gerais; e,
5- Sugestões.
Como conclusão do seu trabalho, o ilustre Relator, Senador
Hclvídio Nunes, sugere a criação de um Fundo Nacional do ICM,
for01ado de igual percentual exigível de todos os Estados, automaticamente depositado no Banco do Brasil S.A., até o dia quinze do mês
seguinte ao da arrecadação, e redistribuido cm proporção inversa ao
du participação dos Estados, com base na população e renda per
capita.
Ficou ainda determinado transmitir a V. Ex• a sugestão de que
este trabalho seja, atmvês do seu gabinete, levado ao conhecimento
do Sr. Presidente da República e do Sr. Ministro da Fazenda, como
contribuição do Senado Federal, aos estudos que ora se processam
no :imbito do Governo, sobre a matéria em pauta.
Por fim, cube-me parabenizá-lo por ter sido a Subcomissão que
elaborou o presente documento, criada na Comissão de Economia,
por proposta de V. Ex• quando seu Presidente.
Mais uma vez, V.'Ex•
engrandecer a ação parlamentar, com
u oportuna iniciativa que se transformou na valiosa contribuição que
encerra o referido Relatório.
Aproveito o ensejo pura renovar a Vossa Excelência protestos
da minha alta estima c consideração,- Senador Milton Cabral, Pre·
si dente da Comissão de Economia do Senado Federal.
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RELATOR/O A QUE SE REFERE O OFICIO DO
SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ECONOMIA:

RELATÓRIO

estadual, suscitados pela cobrança do ICM, a partir da implantação
da Reforma Tributária Brasileira.
Indiscutivelmente, a substituição do Imposto de Vendas c
Consignações - IVC pelo ICM, no sistema tributário nacional,
representou grande avanço em termos de técnica tributária, além de
instrumento valioso de política cconõmico-finnnccira dirigido lo integração cconõmica do País.
Facilitando a comercialização c impedindo as tributações
sucessivas, calcado na "Taux s~r Ia Valcur Ajutéc" (TVA), do
Mercado Comum Europeu, o ICM não estabeleceu, entretanto,
"isenção para o comércio interestadual, cm analogia com idêntico
dispositivo do MCE, referente ao comércio entre nações de comuni·
dade européia" (Boletin de las Comunidades Europeus, Quinto Aõo,
n• 4- Bruxelas).
Apesar dos benelicios proporcionados, diferentes fatores
provocaram a discussão e o rcexamc da matéria, vez que a sistcmáti·
cu adotada revelou-se causa do agravamento das disparidades verin·
cadas no crescimento do País, com reflexos negativos apurados, mais
dirctamente, nas regiões de economia débil.
Em conseqUência das críticas constantes c das queixas crescentes, oriundas de todas as regiões do Pais, principalmente no Nordeste
e da Amazônia, a Comissão de Economia, sensível às preocupações
do Governo e das classes produtoras e empresariais, face no agrava·
menta dos problemas criados com a arrecadação do ICM, espera,
através do trabalho desta Subcomissão, oferecer dados c informa·
çõcs, atualizados o objetivos, sobre a realidade desse tributo de tanta
importância para o desenvolvimento harmónico do Brasil.
Como ponto de partida dos trabalhos da Subcomissão, o
Senador Magalhães Pinto endereçou telex circular aos Governadores
, de Estado c aos Presidentes das Confederações c Federações da
Indústria e do Comércio, assim como das Associações Comerciais do
País, solicitando-lhes colaboração ao Perfeito conhecimento, avaliação e desate da matéria.
Dessa forma, informações de várias procedências chegaram a
esta Subcomissão, entre as quais merecem ser arroladas as das
seguintes autoridades c entidades de classe:
I -Governo do Estado do Ccarã;
2- Governo do Estado do Amazonas;
3- Confederação Nacional da Indústria;
4- Confederação Nacional do Comércio;
5- Federação das Indústrias de Pernambuco;
6- Federação das Indústrias da Guanabara;
7- Federação das Indústrias de Goiãs;
8- Federaç-:io das Indústrias da Bahia;
9- Federação das Indústrias do Parã;
lO- Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do
Sul;
'
li -Associação Comercial do Paraná;
12- Associaçilo Comercial de Minas Gerais;
13 -Associação Comercial do Amazonas; c
14- Associação ComerciaLdo Maranhão.
Com base nos subsídios recebidos, assim também nos estudos c
pesquisas rcalizudos, foi elaborado o presente Relatório, ora
submetido à elevada apreciação desta Subcomissilo, cm cumprimento à honrosa atribuiçilo que me foi cometida, de acordo com o
seguinte esquema:
I -Antecedentes do ICM;
2- Objetivos da implnntaçilo do novo imposto estadual;
3- O ICM nu prática, Problemus gerados por sua nrrecndnçilo;
4- Considerações gerais:
5- Sugestões.

A Subcomissão Especial, incumbida de estudar os ·problemas
decorrentes da arrecadação do Imposto sobre as Operações Relntiv:L< a Circulação de. Mercadorias - ICM, foi constituída pela
Comissuo de Economia em sua 23• Reunião, realizada a 25 de
novembro de 1973, e por designação de seu ilustre Presidente, o nobre Scnudor Magalhães Pinto, ficou integrada pelos seguintes Senhores Senadores: Helvidi<> Nunes, Relator, Renato Franco, Jcssê Freire
e Franco Montara.
Na 2• reunião da Comissilo de Economia, realizada n 20 de março de 1975, o ilustre Senador Milton Cabral, novo Presidente do
Órgão, csclureceu que nos termos do item III do artigo 77 do Regimento lntc:rno, as comissões especiais se extinguem ao término da
scssioo lcgislmiva ordinária. Propôs, entretanto, fosse dada continui·
dudc t\s duas Subcomissões criadas, relativamente ao ICM c às
Empros:os Mullinacionuis, atê o final de seus trabalhos. Aprovada u
proposl:l, ficou assim constitu(du a Subcomissão: Presidente
I - Antecedentes do ICM
Senudor Milton Cabral; Relator Senudor Helvldio Nunes; e Mcm·
O ICM surgiu, no impé'rio da Constiluiçilo de 1946, com a
bros: Senadores Jessê Freire, Renlllo Franco e Franco Montoro.
As razões da constituição dessa Subcomissilo fundamentaram· Emendu Constitucional n• 18, de I• de dezembro de 1965, cm
se nu neccssidude, scntidu pelos ilustres membros dn Comissilo de substituição uo Imposto de Vendas c Consignações, tributo da
Economiu, de ser reulizudo um levuntumento dos problemns, nu área compctônciu privutivu dos Estudos,

-422Segundo .os inspiradores da reforma do sistema. tributário, o criticas ao sistema do lCM, o qual, ao contrário de contribuir para a
IVC vinha provocando graves distorções na estrutura cconômica das atenuação dos graves descompussos cconõmicos regionais, paraempresas nucionuis, por seu carúter cumulativo, incidente sobre doxalmente passou a concorrer de modo indisfarçável pura o agravamento das disparidades de renda entre os Estudos brasileiros.
sucessivas operações de trunsformuçuo e venda de produtos.
Com efeito, principal fonte de recursos dos Estados, a arrecaComo bem demonstrou o Professor Gerson Augusto da Silva,
Coordenador Geral da Reforma Tributária, as empresas, a fim de se dação do ICM não vem correspondendo us necessidades financeiras
livrarem dos efeitos cumulativos do IVC, passaram a adotar um mínimas das Unidades mais carentes, que muita vez não dispõem de
crescente processo de integração vertical, que evitava a incidência recursos para as despesas de custeio, quanto mais para o atendirepetida do imposto e aliviava os encargos .fiscais resultantes,
· · •.
mento de programas de desenvolvimento.
Disso decorreu, em inllmcros casos, a artificialidade do proAgrava-se o problema face à conccntruçuo da incidência do
cesso, vez que, preocupado cm diminuir a pressão tributária sobre a Imposto na esfera de produção, cm detrimento da de consumo, onde
empresa, propiciou a majoração dos custos de produção c ·se acha situado o real contribuinte, que se beneficia, apenas, com as
conseqUente encarecimento dos preços das mercadorias.
migalhas dos resultados da captação do imposto que lhe foi antecipaAssim, o processo de integração tornou-se oneroso para a damente cobrado.
economia nacional e, no mesmo tempo, fator de aceleração inflaCerto que os Estados pobres silo, essencialmente, consumidores
cionário.
de mercadorias importadas dos Estudos mais prósperos os
Na verdade, o IVC, por seu esquema cumulativo, de incidência produtores, sobretudo os da regii!o Centro-Sul, é inevitável, na
em cascata, contribuiu fortemente para o alto custo da comercializa- sistemâtica vigente, a trnnsrerência de crescentes somas de recursos
ção, sobretudo dos gêneros alimentlcios, não só pelo õnus tributário daqueles pura estes, numa lamentável distorção que só contribui
que representava, como também pela baixa produtividade do pura comprometer, ainda mais, u equidade do sistema, vez que
sistema de distribuição decorrente da integração aludida.
acentua as injustiças e os dcsnfveis que, historicamente, pretendia
Em conseqUência, pela incidência múltipla
cumulativa, corrigir.
prejudicial i1 racionalização e produtividade da comercialização, o
Teofilio de Azeredo Santos, in Jornal do Comércio, Estado da
IVC foi substituído por um imposto de caráter não-cumulativo, Guanabara, de janeiro \!!timo, produziu comentário cujo tópico
incidente apenas sobre a diferença entre os preços de compra e ven- principal, pela adequação à matéria, vale transcrever:
da, isto ê, sobrr. o valor agregado em cada operação de circulação da
"0 lCM incide sobre o valor adicionado à produção. A
mercadoria,
primeira incidência i:, •atualmente, muito alta. ConseqUentemente, havendo um teto à taxa mâxima, a incidência
2- Objclivos da lmplantaçio do novo Imposto Estadual
secundária sobre o valor adicionado à produção nas transuCom o lCM procurou-se obviar as dificuldades de Controle
ções interestaduais é mínima.
inerentes ao IVC, pois à medida em que o Estado procurava ampliar
Ern um Estudo federativo como o Brasil, esta sistemática
sua urrecudação, pelu elevação du alíquota, a empresa pequena era
tem como efeito o pagamento liquido d~ impostos pelas
levada à sonegação e a grande empresa à integração vertical.
unidades da Federação que exportam menos do que
importam ou que mantêm um saldo negativo no seu balanço
O lCM, embora tenha cumpo de incidência mais largo do que o
IVC, possui base de cálculo mais estreita, el)l virtude de incidir
de trunsuções correntes com os demais Estados.
O que ocorre, de fato, i: uma exportação de impostos
apenas sobre a diferença de preço em cada etapa do ciclo econômico.
pelos Estados exportadores de mercadorias. Note-se que a
Dessa forma, o ICM não onera excessivamente as mercadorias,
técnic~f de exportar impostos é hoje, e sempre--foi, condenada
pois permite a dedução do imposto pago nas operações anteriores,
facilita a comercialização c impede a tributação em cadeia.
nus relações comerciais entre países. O Brasil moderno isen-,
Em resultado, o ICM mantém inalterável o valor percentual da
tou as exportações de impostos para outras pulses e foi mais
alíquota sobre o preço final da mercadoria, independentemente do
longe ainda concedendo um crêdito fiscal que beneficia as·
número de operações mercantis efetuudas.
vendas internas. O Brasil nuo foi pioneiro nesta política.
Outras importantes curacterístic:ts do novo sistema implantado
Outros países procedem, há tempos, segundo 'critérios
com a Emenda Constitucional n• 18/65, convalidado e complemensimilares. Como, então admitiu que unidade da Federação extado pela Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
porte impostos pura outras unidades?",
Nacional), acolhidas nu Constituição Federal de 1967 e Emenda
Aind", conforme Memorial dirigido à Presidi:ncia du Repllblica
Constitucional n• 01, de 17 de outubro de 1969, dizem respeito à pelos Órgãos Representativos das Classes Produtoras do Norte c
uniformidade da alíquota para qualquer tipo de mercadoria, assim Nordeste do Brasil, com data de fevereiro de 1972, a pior falha do
como aos limites milximos fixados pelo Senado Federal, por sistema impositivo instituído com o ICM reside nu "espoliação" dos
propost:l Jo Presidente da República, pura as ulíquotas relativas às Estudos consumidores em beneficio dos Estudos produtores. f: que
opcr:1çõcs internas, interestaduais e de cxportaçuo. (urt. 23, 11, § 5Y),
csse sistema, acrescenta, agrava u dcscapitulizaçào dos Estudos

e

Por importante:, cumpre consignar que entre os objc:tivos

enunciados pelos tcorizudorcs da reforma tributária de 1965, que
instituiu c que remeteu o !CM à competência impositivu dos
Estados, com a transferência obrigatória de 20% du arrecadação aos
Municípios, inscrcvium-se u com:çUo das distorções !iscais c sócioeconôm\cas, buscando lançar as bases de um autêntico federalismo
de !.:oopcrucr10. E o fortalecimento cconômico e linuncciro dos
Estudos c Municípios, a par du utenuuçi\o dos dcsnfveis regionuis,
conduzirh1, coudjuvudu por outros fatores, à meta de lo!rcscimcnto
hurmônico c integrado de todas us regiões do Pufs.

3- O IC'M nu l'rütlcn
l)rnblcmns Gcrudus Por Suu Arrccudnçilo

A obscrvuçilo fria c realista dos futos, porém, mostru que m

objctivos idcnlizndos esti\o longe de ser utinp:idos, Assim é que de
quu:;e todos os rc.:cuntos do País Jevuntum·sc queixas c forrnulum-sc

consumidores, pura maior trunsfert:nciu de recursos para os Estudos.
produtores através do pagamento do ICM.
Os números, extraídos do prefaludo Memorial, dizem melhor
do que us puluvrus:

"Puru truduzir em algarismos a situuçuo, os dados colhidos cm publicação oficial, com base nos estudos do IBGE,
levam ii conclusuo de que, no uno de 1968, o Nordeste realizou exportações num total de Cr$ 373.622.000,00 e
importuçilcs num total de CrS 2.553.376,000,00. Culculundo
o lCM correspondente, observa-se que o Nordeste pagou, em
suas importações, CrS 383,006.400,00 e recebeu, nus suus oxportaclies, CrS 56.043.300,00."
E mais adiunte:
"Outras distorçiles vêm minundo o sistema. A soluçilo
dadu ao prohlt!ma du trunsferancin de mcrcudorius c us nlí·

-423quotas diferenciais nus operações interestaduais quando o
produto tributado se destina à revenda ou no consumo, reveJam defeitos graves que carecem de remédio eficaz.
Há, contudo, fato de vital importância que reclama
medidas urgentes. lõ o uso indiscriminado das isenções fiscais
do !CM .... Esta prática é especialmente nociva no tocante a
produtos que têm valor secundário na economia de um
Estado-membro enquanto representam valor básico na
economiu de outras regiões."
Por seu Indo, a III Conferência Nacional das Classes Produtoras- CONCLAP, realizada no Rio de Janeiro cm 1972, chegou
às seguintes conclusões:·
"A sistemática atual do ICM acentua o· desnível
econômico entre os Estados Produtores e os Estados
Consumidores, pela transferência de uma maior soma de
recursos dos últimos para os primeiros, representada pela
agregação do tributo ão p-reço da mercadoria. Propõe-se,
como meio de eliminar essa distorção, as seguintes medidas:
a) distribuição igualitária da allquota do !CM, cabendo
50% ao Estado produtor e 50% ao Estado consumidor;
b) exclusão, na base de cãlculo do !CM, do imposto pago na operação anterior, com o que se respeita o principio da
não cumulatividade do tributo;
c) proibição a qualquer Estado de conceder a isenção
doiCM;
d) não incidência do tributo sobre o~ encargos financeiros em quaisquer vendas a prazo, a exemplo do que ocorre
quando a operação é: praticada através de instituições financeiras."
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A atual mecânica de distribuição dos recursos do ICM é
consideraM por muitos estudiosos do problema como instrumento
utilizado pela economia de aglomeração do centro-sul para agravar
o processo de causação circular acumulativa, no sentido de aumentar
o seu poder de dominação nas áreas periféricas (ver Armando Dias
Mendes- "Amazônia: as grandes opções", pag. 50, 1973).
Segundo os mais recentes dados estatlsticos o ICM, em 1972,
propiciou a arrecadação de 21 bilhões de cruzeiros, tendo o Estado
de São Paulo recebido 50% desse montante (Anuário Estatlstico do
IBGE-1973).
Assim, e certo que a descapitalização varia na razão da fragili·
dade da economia dos Estados, processa-se uma permanente trans·
ferência de recursos do Nordeste c da Amazônia para o Centro-Sul,
em níveis cada vez mais acentuados. Os Estados Nordestinos, por
exemplo, pagam a outras Unidades mais do que arrecadam de ICM
nos territórios respectivos. O quadro abaixo denuncia essa realidade:
Percentuais
Estado•

(I CM paso/ICM

arrecadado)

Pernambuco
Maranhão
Pia ui
Ceará
Rio Grande do Norte
Paralba
Alagoas
Sergipe
Bahiu

28,16
33,01
99,39
92,74
80,08
61,85
44,29
!70,19
55,72

pelo !CM. E na moldura regional merece particular destaque a
situação de Sergipe, onde o percentunl entre o ICM pago e o
cfetivumentc arrecadado é superior a 170%.
O economista Sebastião Bnrreto Campe!o, de Pernambuco, em
declarações publicadas pela imprensa do Recife, demonstrou que, no
exercício de 1973, aquele Estado, por ser "principalmente consumidor", pagou a São Paulo, Estado "principalmente produtor", cerca
de CrS 302.796.000,00 de !CM. E adiantou: somando-se todas as
quantias recolhidas aos cofres de São Paulo pelos outros Estados da
Federação, viu ICM, verifica-se que o Estado de Silo Paulo teve em
sua balança de impostos o superavit de CrS 3.237.808.000,00
(Diário de Pernambuco. 20-11·73).
Interessante observar é que, mesmo as Unidades ditas desenvol·
vidas, não fogem à irresistivel atraçilo da economia paulista: Assim é
"ue, "este ano, a Guanabara vai recolher aos cofres de Silo Paulo,·
pelo "mecanismo confiscatÓrio" do· !CM, o montante de
CrS 1.049.128.000,00, cerca de 37% do total do Imposto sobre a Cir·
culação de Mercado.rias recolhido n~quelc Estado. Minas Gerais
pagará a Silo Paulo, neste exercício, CrS 243.072.000,00, aproxima·
dameritc 38% do !CM ali àrrecadado. Ó Rio Grande do Sul carrearA
para Silo Pa~Jo CrS 393.680.000,00. Pernambuco ... pagará 53% do
ICM recolhido. O Ceará ... vai entregar ao erário paulista 48% do
ICM, pago pelas suas empresas. E o Espírito Santo, 45%" (Diário· de
Pernambuco, I• caderno, 20-11·1973).
A realidàde, pois, é que o ICM, pela sua estrutura de cobrança,
apresenta caracterlsticas de imposto sobre o consumo, confiscató·
rio, portanto, em favor do Estado-produtor, de poupanças que, maia
equitativa fosse a distribuição, deveriam permanecer no Estado·
consumidor.
Falam-se, a cada instante, nos beneficias proporcionados ao
Nordeste pelo mecanismo dos arts. 34/18 da SUDENE, mas que, na
essência, antes constituem privilégio outorgados às pessoas jurfdicas.
Pois bem, o Estado de Silo Paulo recebe dos demais Estados, sob a
forma compulsória de impostos, 4,6 vezes mais do que os nove Esta·
dos nordestinos auferem de incentivos fiscais, ainda marcados com o
ferrete de ajuda. Assim, a sistemática fiscal do ICM, ao invés de atribuir, retira do Nardeste parte substancial dos recursos indispensâ·
veis ao seu pleno crescimento, no interesse, ati:: rnc:smo, do fortalc·
cimento da economia global do Pafs.
Na verdade, "o sistema 34/18, confrontado com o ICM, não
pode ser alcunhado de "privilégio fiscal" para o Nordeste, pois
runciona através da associação de interesses: cerca de 65% dos projetas novos aprovados pela SUDENE, nos últimos 14 anos, são de
empresas sulistas, a maioria de São Paulo, que aqui vieram utilizando ou as suas deduções próprias do Imposto de Renda ou cmprésti·
mos do BNB e BNDE. E é em São Paulo onde essas novas fábricas
apoiadas pela SUDENE vão comprar, prioritúriumentc, face ·à
legislação do Conselho de Política Aduaneira, as suas máquinas e os
seus equipamentos, além de know-how" (Diúrio de Pernambuco,
ICM: União O!J Federação?).
Nilo há, pois, dOvidas, de que o !CM, tal como vem sc~do apli·
cada, funciona como bomba de sucção dos recursos dos Estados
mais pobres, cm beneflcio dos Estados industrializados, numa total
inversão dós anunciados objetivos da polftica de integração cconômica c de redistribuição equitativa da renda nacional.
Urge, portanto, a adoção de providências qu: ponham termo a
tal situação, que restaurem o equillbrio económico das Unidades da
Federação e propiciem o desenvolvimento harmónico do conjunto.
4 - Conslderaçaes GeraJs

A scmclh~nça do modelo unionista francês, representado pela si·
gla TVA, embora sem acolher lscnçilo para o com6rcio interestadual,
no que contraria dispositivo adotado pelo MCE, o sistema do (CM
(ln "A Problemática Nordestina"- Confederaçi\o Nacional do tumbêm nilo se confunde com o "Sales Tax", dos Estados Unidos da
Com~rcio. 1973).
América do Norte, onde o porcentual varia de Estado a Estado.
Sem recurso a quaisquer fatores emocionais, são purticularmcn·
Guardadas, porém, as caracterlstlcas proprias o·respcitados os
te alarmantes os efeitos do •~vaziamento do Nordeste provocados critérios diferenciudores, Inquostlonâveili que, nos dias que correm,

-424hil generalizado consenso no que toca à indiapcnsabilidadc c
inadiabilidadc da reformulação da mecânica do ICM.
De fato, o próprio Ministro de Estado da Fazenda, afirmou que
a matéria está na ordem do dia das cogitações do Poder Executivo,
preocupado cm encontrar um denominador comum que atenda às,
justas reivindicações dos Estados consumidores, sem prejudicar, í:
natural, os planos de expansão do parque industrial do Centro-Sul.

58/73, o aumento das vend.as, decorrente da redução dos preços face
às novas al!quotas, teria o poder de compensar a diminuição decre·
tada c a conseqüente menor arrecadação imediata.
.
Mas, no que tange à distribuição de renda entre os Estados,
essas medidas pouco efeito produzirão.
O Estado de S. Paulo, edição de 15 de novembro de 1973,
comentou:

De fato, cm recente pronunciamento do Prof. Mlirio· Henrique
Simonscn foi incisivo:" ... é preciso apcrfciçoar'os mccanismos.dc dis·
tribuição das rendas fiscais entre as diferentes Unidades da Federa·
ção, os quais não chegaram ao ponto dcscjlivcl de eqUidade dentro
da atualsistcmática do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias c
do Fundo de Participação dos Estados e Municlpios" (0 Estado de'
S. Paulo, 21·3-74, pág. 7).
Providência que não mais comporta adiamento, mesmo porque
de longa data reclamada, ainda no final do ano próximo passado o
Poder Executivo procurou contornar, embora sem os resultados
desejados, os efeitos das distorções provocadas pelo ICM.
Assim é que, por proposta da Presidência da República, foram
alteradas as allquotas máximas do ICM, em todas as operações, para
vigéqej' a partir de 1975, através da Resolução n• 58/73, de 3-12· 73,
do Scri~~o Federal.
Em conseqUência, as alíquotas máximas do ICM, nos cxerdcios
de 1975, 1976 e subseqUentes, serão:

"Quando o Governo anunciou; para 1975 c 1976, a
redução da allquota do ICM, pensava-se que essa redução
seria transferida, na totalidade, para os consumidores. Sabe··
se agora que isto não acontecerA c que as empresas deverão
aumentar, cm função de seu faturamento, sua contribuição
para o PIS, com o que se anularão os efeitos da redução do,
I CM."

R'llio Centro-Sul
-operações internas
- operações interestaduais
-operações de exportação
Reglio Norte-Nordéste
- operações internas
-operações interestaduais
- operações de exportação

1975
14,5%
12,0%
13,0%
15,5%
12,0%
13,0%

1976eaeplntes
14%
II%
13%
IS%

II%
13%

Por via dessas alterações, como é óbvio, pretendeu o Governo
Federal operar uma melhor distribuição de recursos, favorecendo os
Estados-consumidores, principalmente pela redução da allquota rela·
tiva às operações interestaduais.
Ao mesmo tempo procurou, com a providência em causa,
diminuir a carga tributária incidente sobre a população consumidora.
No corrente exercício a alíquota do ICM i: de 13% nas operações interestaduais. Será de 12% em 1975, passando a II% cm 1976 e
anos subseqUentes.
Dessa forma, acentua-se a diferença entre a taxa interestadual e
as taxas internas, que, por exemplo, no Norte c Nordeste, scrilo de
I 5,5% em 1975 e de IS% em 1976.
~ passivei, cm exame superficial, que com essa redução progrcs·
siva se altere para melhor a posição relativa dos Estados consumidores na arrecadp,ção geral do ICM.
O Governador da Pnralba, entretanto, face aos resultados
apurudos por Comissão especialmente designada, afirmou que,
'"aprovada a Mensagem nos termos propostos, o seu Estado terá a
situação agravada, em vez de.melhorada. E enfatizou: se tivesse, por
ex.mplo, de ser aplicada, no próximo ano, a medida sugerida ao
Senado, teriamos um prejulzo de 12,5 milhões de. cruzeiros, pois
gan httriamos 7,S milhões com a redução da allquota interestadual,
mas perderíamos 20 milhõos com a diminuição. Em 1975 e 1976,
considerando um aumento de arrecadação de 20 por cento cm cada
ano, o prejulzo seria de, respectivamente, 15 milhões e 18 milhões de
cruzeiros" (A União, 29·11· 73 ).
Certo é que, sob ótica desapaixonada, sem os naturais exageros
dus radicalizações, ressul.tada, todavia, a escassez de dados positivos,
cumpre seja devidamente considerada u paralela redução, de 0,5% de
uno pura uno, das allquotas internas.
Segundo a previsão do Sr. Ministro da Fazenda, responsável
pela Exposição de Motivos que gerou u prefalada Rcsoluçilo n'

O Senador Luiz Cavalcante, depois de assinalar que,
diminuindo uma allquota c aumentando outra, não se registrará a
anunciada redução de impostos, disse que, "na composição dos
novos preços das mercadorias esse adicional serâ devidament~ con·
siderado e, então, o reflexo será sentido, demonstrando, assim, que
nenhum efeito positivo terá (O Estado de S. Paulo, I•·12·73.)
Fernando Roquettc Reis, SecretArio da Fazenda de Minas
Gerais, foi mais cnflitico:
"A redução do ICM e a regulamentação dos beneticios
fiscais trarão conseqUências negativas para a arrecadação es·
tadual, mas não impedirão o seu crescimento, porque o
impacto serã absorvido pelo elevado ritmo de crescimento do'
Estado."
E em tom jocoso, sobre a reunião com o Ministro, comentou:
"Era curioso o ambiente reinante. Até parece que os
Estados se cansaram da guerra fiscal, limitando-se a tímidos
protestos," (O Estado de S. Paulo, 30·11·73.)
O Governador Pedro Neiva, do Maranhão, foi incisivo:
"0 Estado sofrerá prejuizo de CrS 8 milhões, se.
adotada a fórmula encontrada pelo Ministro Delfim, ou seja,
a simples redução de I e 2 por cento nas allquotas, a partir de
1975 e 1977.:' (J~rnal do Comércio, Rio deJanciro, 29-11·73.)

Nu verdade, o problema é daqueles que requerem meditação,
ali:m de coragem c patriotismo, pelas repercussões que as alterações
na sistemática do ICM provocam sobre ·os outros sctorcs da
economia, tendo cm conta um quadro geral cheio de contradições.
Assim i: que o Norte dispõe de 59% da área total do País, mas apenas
de 8% de sua população e de 4% de sua renda; o Nordeste, de 15% do
território brasileiro, 25% de sua população e de 13% de sua renda,
linalmcnle, o Centro-Sul industrializado detém 26% da área total do
País, 67% de sua população c 83% de sua renda. (Jornal de Brasma,,
27-11-73.)
.

•

Mas não é só. Comentando, em discurso pronunciado em no·
vembro de 1973, as distorções provocadas pelo ICM, o Senador Luiz
Cavalcante informou que o total de recolhimento do tributo, em
todo o Brasil, durante o primeiro semestre, foi a Cr$
10.266,890.000,00, cabendo a liderança da colcta a Silo Paulo, com
Cr$ 5.284.522.000,00, mais da metade do que o Pais inteiro arre·
cudou. (Diário do Congresso, 15-11·73, pllg. 4.795.)
Os nove Estados nordestinos, da Bahia ao Maranhão; re·
colheram apenas, no mesmo perlodo, CrS 960.580.000,00.
Tomando os dados do censo populacional de 1970, o paulista,
nos seis primeiros meses do ano em curso, teve uma renda per eap!ta,
de ICM. de CrS 294,20, enquanto no Nordeste essa renda ficou em
modestlssimos CrS 33,50, isto 1:, a décima parte da de Sfto Paulo.
(Diário de Pernambuco, 25-11· 73.)
O Jornal do Comt!rclo, Rio de Janeiro, de 23 de novembro de
1973. cm "Incentivos e Desestimules", mostra que o bombeamento
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Guanabara recolherá, este uno, aos cofres paulistas, mais de um
bilhão de cruzeiros, parcialmente compensados pelos 648 milhões
que receberá de outras unidades federativas. Minas pagará a São
Paulo 243 milhões, ou seja, 38% do ICM que arrecada; o Rio Grande
do Sul, quase 394 milhões, correspondente a 11%; ,, Espirita Santo
mais de 68 milhões, equivalentes a 45% do ICM arrecadado",
fl imprescindlvcl, pois, face à evidência dos fatos e números,
uma revisão profunda na atual sistemática do ICM, "de modo a ai·
cançar-se o desejável equil!brio que coadune o federalismo político c
geográfico com o federalismo econômico",
O que não é admissível é manter-se a injusta c desugrcgadora
transferência de recursos que se vem verificando no Pais, pois como
acertadamente focalizou o economista Rômulo Almeida:
"Sendo importantes os montantes dessa transferência,
sobretudo se medidas em termos de capacidade tributária de
cada Estado prejudicado, o efeito sobre a renda e o nível das
inversões e serviços públicos locais, que têm inegável impacto
sobre o desenvolvimento local, é sensível. Assim, o conjunto
do Nordeste teria uma receita estadual superior cm mais de
40 por cento, se não houvesse tal distorção, e o Piauí cerca de
150 por cento a mais", (Jornal de Brasftla, 15-1 1-73.)

A própria mcca01ca do sales tax são apontadas, pelos estudiosos. várias falhas, pois que variando, como varia, o percentual
de Estado a Estado, o fator locacional assume grande importância
na compra de bens c mercadorias.
Ademais, pela diversidade de formação, de meio, de estágio
cultural, os transplantes merecem cuidados especiais, pois que do
contrário serão inupelavclmente rejeitados.
Há que ser considerado, ainda, que ao lado das disparidades regionais encontram-se as intra-regionais, que representam óbices adi·
cionuis à solução do problema.
De outra parte, nu busca da solução devem ser expungidos
quaisquer fatores emocionais, que possam, ao de leve, alimentar
pseudo-rivalidades, ou que visem simplesmente a eliminação de
queixas, Ao contrário, a matéria deverá ser tratada com grandeza,
com a presença indispensável dos técnicos e com a visão dos homens
do Estudo.
fl inquestionável que São Paulo arrecada mais de 50% de todo o
ICM gerado no País, e que, cm decorrência beneficia-se de transferência de renda de que não há notícia no passado.
Impõe-se, portanto, encontrar uma salda, vale dizer, estabelecer
alterações profundas na sistemática vigente, que não terão o escopo
de ferir vantagens, mas o de estabelecer iguais direitos para a comunidade inteira.
Aliás, Cid Sampaio, no Diário de Pernambuco, Recife, edição de
13 de dezembro de 1973, observou:

Na realidade, para o prof. Otávio Gouvêa de Bulhões, inspirador da reforma tributária nacional, que culminou com a substitui"No Brasil, as despesas de caráter nacional são cobertas
ção do IYC pelo ICM, a reforma estabeleceu n incidência do imposto
pelas tarifas alfandegárias, pelo imposto sobre a renda, pelo
sobre o 'valor adicionado das mercadorias. "Todavia, a Mensagem
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e pelo Imposao encaminhar o projeto esclareceu que na esfera estadual a melhor
to Territorial (INCRA), Esses tributos federais são pagos
maneira de exigir-se o imposto seria na fase final das transações, ou
uniformemente por todos os brasileiros independentemente
seja, quando efetivada a venda ao consumidor. O pagamento antedo Estado ou região em que morem ... O que está acontecencipado além de requerer recursos adicionais às empresas, cm detrido no Brasil é que a cobertura das despesas pertinentes aos
mento do emprego do seu capital em suas próprias operações,
Estados-membros, que deveria caber especificamente ao poacarreta uma série de distorções, das quais se destaca o deslocamento
vo de cada um deles, está sendo efctuada, cm certos Estados
da receita tributária dos centros de consumo, cm alguns Estados,
para os centros de P.rodução, em outros Estados".
privilegiados, pelas populações de outras unidades da federação."
E depois de relembrar princípios em que se baseia a politica
fiscal brasileira, prossegue: "Estamos caminhando para essa finaliE depois de fazer o confronto dos resultados entre os sistemas
dade. A nlíquotn começou ao nível de 20% c já se encontra ao nível do IVC e do ICM, chegou a uma conclusão de indisfnrçável grade 15% ... Uma vez conseguida uma alíquotn razoável, as isenções em
vidade:
vigor, de produtos agrícolas, ditadas pelo exagero do tributo, dei- .
"A análise dos dois processos de arrecadação salienta,
xarão de prevalecer e, sobretudo, diminuirá o estímulo à evasão .. , A
ainda,
tendo em vista as trocas entre Nordeste e Centro Sul,
solução verdadeira consiste em aperfeiçoar-se o sistema de acompaque o ônus de 11,24%, imposto ao consumidor através do
nhamento da mercadoria, ampliar-se o campo de incidência, elimiICM, carreia de volta do Nordeste o que os incentivos fiscais
nando-se as isenções e a evasão, instituir alíquota módica e arrecadar
da
SUDENE(34/18) trazem para a região."
o imposto no ato da venda ao consumidor. (Jornal do Brasil,
22-4-74.)
Prudência e realismo, espírito público e dever de participaçiio,
Prega o economista Otávio Gouvêa de Bulhõcs, pois, como
patriotismo e consciência da corresponsabilidadc no desenvolviobjetivo r.uperior a ser atingido, a transformação do ICM em tributo mento global, a par do poder de decisão, eis alguns dos ingredientes
sobre o consumo, de tal sorte que o imposto seria pago no Estudo que conduzirão à reformulação do mecanismo do ICM, em beneficio
consumidor e niio, como atualmente, na quase totalidade, no Estado do imprescindfvel crescimento equilibrado do País.
produtor.
No mesmo sentido é a orientação do prof. Eugênio Gudin, que
5 • Sugestões
não admite que o consumidor dos Estados menos industrializados, e,
Deixando de parte o projeto de lei complementar n• 32-A, de
portanto, mais pobres, pague imposto aos Estados altamente indus- 1974, em tramitação nu Câmara dos Deputados e oriundo da Mentrializados e, conscqUcntcmcntc, mais ricos. Assim é que, com· sagem n• 471, de 1973, do Poder Executivo que dispõe sobre os conparnndo as transações interestaduais às do comércio exterior, senten- võnios paru u concessão do Imposto sobre Operações Relativas à Circiu:
culação de Mercadorias, mas que, cuidando de aspectos setoriais,
"Assim como um país não pode, utruvés da exportação, não atinge o âmago da questão em exame, cabe, à vista das considecobrar imposto sobre a mercadoria exportada (sob pena de rações expendidns e das nchcgns oferecidas a esta Subcomissão,
nUo poder cx.portur em concorrênciu), isto é, sobre o con- dizer sobre as principnis sugestões oferecidas ao equacionamento c
sumidor de outro pais, o Estudo A niio deve ter o poder de co· solução do problema.
Antes de fazé-lo, porém, importa referir que, ciente e consciente
brur imposto do consumidor do Estado B." (Jornal do Brasil,
dn importiincia e dn imperiosa necessidade de reformulação da sis·
11-11-73, púg. 36.)
tnmltticio do ICM, o Governo Fedcrul, consoante anúncio do Minis·
I: prcci!io convir, entretanto, que entre o ideul, que se p~:rscguc, c troMI1rio Henrique Simonsen, nu conferencia pronunciada, no dia
u prúticu, que se constutu, vui enorme difercnçu,
26 de junho, no auditório do Senudo Federul, pura ns Comissões de
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de Trabalho, no Ministério da Fazenda, para estudar a matéria c
que, cm face dos resultados já apurados, a tendência dominante dirige-se à criação de um Fundo Especial, cuja constituição c distribuição serão oportunamente examinados.
Agora, esquematizo as sugestões:
a) exigibilidade do !CM na fase final do processo económico,
isto é no Estado consumidor, c tem a defendê-la, entre outros,
Otávio Gouveia de Bulhõcs, Eugênio.Gudin e Cid Sampaio.
b) a fixação para as primeiras operações dos produtos industriais c agrícolas c para operações interestaduais da alrquota de 3%
ou manutenção de validade da portaria n• 65 S.F., que não con~idcra
venda interestadual as vendas dirctas ao consumidor, solução alternativa proposta por Cid Sampaio;
c) divisão ao meio da receita do ICM nas operações interestaduais, vale dizer, 50% para o Estado produtor c 50% para o Estado
consumidor (III CONCLAP, Rio, 1972);
d) criação do Fundo Especial constitufdo por 80% do IPI arrecadado no Nordeste e na Amazônia, rcpassâvel às instituições oficiais de crédito que operam nas duas áreas c nelas aplicável. Para
compensar a correspondente perda da receita da União, seriam reduzidos os aluais percentuais dcdutíveis do Imposto de Renda a titulo
de incentivos fiscais, na proporção adequada;
e) exclusão, da base de cálculo do !CM, do valor do mesmo
imposto pago na operação anterior;
I) fedcralização do !CM, isto é, atribuição à União da competência plena para legislar sobre o Imposto, cabendo aos Estados a
simples tarefa de arrecadação;
&) unificação do !CM ao !PI para a constituição de novo
Imposto, cuja competência seria da União, com par-te da receita
redistribuída aos Estados;
h) criação do Fundo Nacional do !CM, formado de um percentual da arrecadação de cada Estado, para compensar a drenagem
sofrida pelos Estados cujo comércio interestadual é deficitário,
consoante projeto, justificativa, tabelas, dedução de férmula matemática c quadro de projeção dos saldos do !CM no comércio interestadual, de autoria do engenheiro 'Sebastião -de Aralljo Campelo
(proposição anexa),
Vistas em conjunto, todas as sugestões arroladas têm um traço,
um denominador comum. 1: que, partindo da injustiça que o vigente
mecanismo da distribuição acolhe, perseguem mais justo rateio dos
recursos oriundos da arrecadação do !CM.
Três delas, porém pela indisfarçável importância, precisam de
ser particularmente examinadas.
A primeira, defendida por eminentes mestres, quer que se passe
a cobrar o ICM nos Estados consumidores, na última fase de distribuição dos produtos.
Adotado esse critério, as "despesas da responsabilidade de cada
Estudo da Federação passariam a ser custeadas pelo seu próprio povo. Não se processaria a injustiça da população quase miserável, do
interior do Ceará, Buhia, Pernambuco, Rio Grande do Norte ou
Piuur, custear as despesas públicas de São Paulo ou subsidiar parte
do preço dos gêneros de consumo de sua população, no regime de
isenções do ICM, que a grande arrecadação realizada em todo o Brasil possibilita ao fisco de São Paulo conceder" (Cid Sampaio, op. cit,
loc, cit.).
Nas Considerações Gerais e Conclusões, pág. 19, este Relatório,
depois de afirmar u distância que medeia do ideal à realidade fáticu,
já deixou antever ponto de vista que não lhe é contrário, mas que o
entende impraticável no momento.
Um dos próprios e mais ardorosos defensores nu proposiçã~.
Cid Sampaio, advoga medidas alternativas, nos termos da letra b,
das Sugestões, pura a soluçuo do problema, e que importam no
reconhecimento da imediata inexeqUibilidade da cobrança do ICM
nos Estudos consumidores,

Há que considerar, também, que após quase dois lustros de
funcionamento do mecanismo, não será sem grandes danos que se
processará modificação tão radical.
Niio vai na afirmação' qualquer conformismo, que às vezes o
sofrimento continuado provoca, muito menos o comodismo gerado
pelos reiterados precedentes governamentais, que não assentam cm
soluções gradualistas, cm geral, quando cuidam da solução de
problemas que interessam às regiões Nortc·Nordcstc,
Evidente que se trata, no caso do !CM, de privilégio insuportável. E é menos penoso retirar de quem tem muito para dar a quem
tem pouco do que conservar a infqua situação que obriga o que tem
pouco a alimentar, cada dia mais, os de que mais dispõem.
Ainda. A adoção do critério proposto não encontra justificativa
no fato da existência de um regime de isenções do ICM, que é mais
um instrumento de pressão dos desenvolvidos contra os economica·
mente fracos, c que será abolido, por certo, quando da reformulação
do atual sistema.
O remédio há de ser encontrado, sem exaltações emocionais
mas, também, sem servilismo, desprovido de paixões, que perturbam, mas que não importa, absolutamente, cm qualquer tipo de
subserviência ou acomodação espúria, inspirado, tão-somente, no

objetivo maior do crescimento global do País.
b) A segunda sugestão, expressa na letra c, pretende a divisão,
em partes iguais, do !CM, vale dizer, 50% para o Estado produtor e
50% para o Estado consumidor.
Combatem-na, entretanto, expressivas figuras, à frente Cid
Sampaio, que em palavras candentes assegura:
"A reforma tributária 64/65 impõe injustamente pesado
ânus às regiões que têm deficit nas trocas internas. Nuo se
justifica que, diante do fato consumado, do mal maior que ê
o aluai sistema, se continue a impor a essas regiões o desvio
da metade do que arrecadam, para o custeio das despesas dos
Estados já industrializados, barganhando, como concessão,
metade do seu direito, (op. cit, loc. cit,),"
Não é desarrazoado acreditar na influência poUtico·econõmica
das áreas mais prósperas sobre as de menor índice de crescimento,
Todavia, taxar de barganha uma proposta de solução, que por não
ser a melhor aos interesses dos menos desenvolvidos, oferece uma
mais eqUânime e justa distribuição dos proventos do !CM, parece
exagero.
Inegável ê que o rateio, em partes iguais, beneficiará enormemente todos quantos apresentem deficit na balança do comércio
interestadual. Lógico que muitos Estados, sobretudo os em que as
importações ultrapassem, de muito, as exportações, serão os mais
beneficiados, Assim, poder·se·á dizer que a vantagem conseqUente
ao acolhimento da modificação variaria na razão inversa do
desequilíbrio do deficit interestadual apurado,
Claro que não se cogitou, até aqui, de saber se a sugestão
apresentada constitui a melhor maneira de compor a questão ora
suscitada. Mas não há dúvida de que representaria considerável
avanço no caminho das mais equitativa distribuição dos recursos
gerados pelo ICM,
Truta·sc, inquestionavelmente,. de solução que minimiza os efeitos negativos do atuul sistema, que o abranda, mas que ni\o remove,
em definitivo, as injustiças que se contêm no bojo do mecanismo que
se pretende melhorar.
O terceiro e último subsidio merecedor de destaque especial refere·se à criação do Fundo Nacional do ICM, formado de percentual
da arrecadação de cada Estado c distribufdo de modo a compensar o
deficit verificado, em cada caso, nas relações do comércio interestadual.
O engenheiro Sebastião Barreto Cumpelo, que o construiu,
através de engenhosa formuluçuo mutemâtica, é imparcial cxegcta da
mutériu, o que lhe tem valido, por sinal, sérios dissabores.
Do ponto de vista das ciêncius exulas não se lhe pode oferecer
grundcs resistências.
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harmonia do crescimento brasileiro não podem ser encontrados,
apenas, nas fórmulas matemáticas, por mais simples ou complicadas
que o sejam, nlns, também, cm certos fatores que, algumas vezes mar·
cados pela imponderabilidade, não podem ser esquecidos na cons- ·
trução do grande cdificio nacional.
Importa ser encontrada nova equação, que melhormente atenda
aos elevados princípios de justiça social, justiça que consiste cm
*'tratar desigualmente os desiguais".

Estados, incidente sobre os 80% que lhes pertencem, automatica·
mente depositado no Banco do Brasil até o dia quinze (15) do mês
seguinte ao da arrccadaçiio, c distribuível cm proporção inversa ao
da participação dos Estados, com base na população c renda per
caplta.
A dificuldade maior, à falta de dados completos, para o cstabclc·
cimento do percentual, reside na fixação do mínimo indispensável
para atingir os fins pretendidos.
.
Entende esta Subcomissão, todavia, que esse percentual nilo
deve ser o simplesmente suficiente para a cobertura do saldo
6 - Conclusio
negativo das operações interestaduais do !CM, como propõe o engeAs modificações que se venham a introduzir no atual nheiro Sebastião Barreto Campclo, mas tendo em vista um objctivo
mecanismo do !CM, por mais importantes c profundas, não são maior de participação, de tal sorte que, ainda nas regiões mais
suficientes para erradicar as disparidades regionais. Aliadas a outras pobres, os que contam com maiores potencialidades possam,
providências de não menor significaçã·o, porém, poderão contribuir, também, contribuir com o quinhão que lhes cab.e na obra da construeficazmente, para que se alcance o desenvolvimento integrado do ção nacional.
Ao Fundo Nacional. do !CM, nas condições aqui c alhures
País.
Mas é preciso fique claro que, por não ser decisivo, sugeridas, duas objcções, de natureza formal, podem ser levantadas,
fundamental, milagroso o remédio, nem por isso perdem
Dirige-se a primeira à criação de mecanismos artificiais de incenimportãncia as mudanças que se buscam no Congresso c no Executi- tivos, geradores de grandes recursos, mas que se diluem através de
vo Federal.
processo de captação "notadamcntc viciado",
Urge, portanto, sejam eleitas medidas objctivas, adequadas à
A segunda, diz respeito à "formação de mais um Fundo- c
realidade brasileira, mas sem temores de repercussões negativas logo com o !CM, única alternativa de oxigénio deixada aos Estados
sobre o sistema econõmico nacional.
- que representa, inevitavelmente, o controle federal sobre a vida
orçamentária dos Estados, debilitando, ainda mais, o jâ desidratado
Ao cabo de contas, as transformações, violentas ou graduais,
federalismo brasileiro" (Correio BrazlllenliC, 8-9-74).
sempre deixam sequelas no quadro que reclamava medidas cirúrgicas. E no caso, cm exame, hâ que restabelecer o cquilfbrio entre o·
Tenho, todavia, que os temores enunciados não procedem.
órgão hipertrofiado c o atrofiado, no interesse do próprio corpo
Com efeito, não se cogita, na espécie, da criação de Fundo nos
federativo, ainda mais sabendo-se que a volta à normalidade consmoldes dos incentivos fiscais, o que, de logo, afasta o problema da
titui o estado ideal para o pleno c efctivo desenvolvimento de suas
captação, mas de soma de recursos formados do mesmo percentual
potencialidades.
de todos os Estados c distribuídos automaticamente, a exemplo do
Natural para que se alcance o crescimento harmónico é que haja
Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal c Municípios,
a participação de todos, principalmente dos que mais podem c que
segundo índices preestabelecidos.
chegaram à privilegiada posição que hoje desfrutam à custa,
Segundamcnte, não vingam os receios de desidratação do
inclusive, de sacrifícios dos que menos poderiam concorrer.
federalismo brasileiro porque, acolhida a via proposta, não se
O dever de participação não pode ficar adstrito, porém, às implicriarão direitos, mas, ao contrário, serão acrescidos deveres aos do
cações de ordem económico-financeira, rcflctidas na execução dos
Poder Central, que apenas executaria, através do Banco do Brasil
programas elaborados.
S.A .. a missão arrecadadora c distribuidora da parte do !CM
Assim é que, quando o Ato Complementar n• 40, de 30 de
destinada à constituição do novo mecanismo.
dezembro de 1968, reduziu cm cinqUenta por cento (50%) o Fundo
Em última instância, porém, com respeito ainda à segunda
de Participação dos Estados, Municípios c Distrito Federal, fê-lo,
objeção mencionada anteriormente - a formação de mais um
com certeza, escudado cm razões de interesse nacional, embora a
Fundo -, poderiam os recursos arrecadados do !CM, caso seja
redução, quase insensível para alguns, importasse cm gritante sacripossível, serem incorporados ao "Fundo de Participação dos
fício para os Estados de baixo rendimento económico.
Estados e Municípios" c distribuídos na sua totalidade segundo a
O mesmo ocorreu quando se verificou a extensão dos incentivos . atual sistemática.
fiscais à região amazõnica c, mais tarde, ao reflorestamento, turismo
Assim, outros méritos não tenha a Subcomissão da Comissão.
c pesca, sem esquecer a substancial contribuição ao Plano de Intede Economia do Senado, pelo menos lhe serão tributados o de
gração Nacional.
preocupação com o grave problema, o da busca permanente de
Motivações de alta transcendência, ligadas à execução da
subsídios, o de luta contra a apatia c a omissão muita vez, dos que
política de desenvolvimento do País, por conseguinte, razões de
serão os grandes beneficiários da reformulação do !CM, sem falar no
Estado, levaram à aceitação de tais procedências como irrecusáveis
de despertar a consciência brasileira para o alarmante processo de
ao interesse geral.
descapitalização e esvaziamento económico dos Estados mais pobres
Não cabe, na oportunidade, penetrar cm áreas especulativas,
da Federação, de que o atual mecanismo é um dos instrumentos mais
com o propósito da identificação· de outros fatores operacionais que
poderosos.
poderiam ser tachados de impositivos, exatamcntc porque ainda hoje
A sistemática vigente, incxistc a parcela mais mínima de dúvida,
encontram o mesmo campo de receptividade.
é injusta e dcsagrcgadora, portanto, contrária à unidade c integração
Dessa forma, o momento é propício, além de inadiável, para
do País.
que se processe a reforma da sistemática do !CM, sem conotações
O aperfeiçoamento dos "mecanismos de distribuição das rendas
subjctivas, locais ou regionais, mas tão-somente cm termos do. fiscais entre as diferentes Unidades da Federação, os quais niio•
equilibrado desenvolvimento brasileiro.
chegaram ao ponto desejável de eqUidade dentro do atual sistema do
Nestas condições, se o objctivo que se procura é o de apenas
Imposto de Circulaçiio de Mercadorias c do Fundo de Participação
corrigir distorções, vale dizer, de carrear somas de recursos para, dos Estados c Municípios", na lúcida c corajosa afirmaçiio do
cobertura do déficit no intercâmbio interestadual, a fórmula do
Ministro Mário Henrique Simonsen, é providência que se impõe,
engenheiro Sebastião Barreto Campclo merece ser adotada.
que não deve e nem pode tardar, sob pena de comprometimento, irrc·
Tenho, entretanto, que, para os fins perseguidos por esta Submcdiávcl, do desenvolvimento equilibrado da economia do País.
comissão, o melhor caminho será o da Constituição de um Fundo
Do exposto, e no sentido de dar um impulso a uma política
Nacional do ICM, formado de igual percentual exigível de todos os
rcdistributivista mais eficiente das rendas fiscais entre as Unidades

-428Federativas, concluímos que o melhor caminho a ser seguido serll o
da constituiçiío de um Fundo Nacional do JCM, formado de igual
percontunl exigível de todos os Estados, automaticamente
depositado no Banco do Brasil S.A., até o dia quinze do més seguinte
ao du arrecadaçi\o, e redistribuído em proporção inversa ao da participação dos Estados, com base nn população c renda per caplta.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de 1975. - Milton
Cabral, Presidente - Hel•ídlo Nunes, Relator - Ruy Santos Roberto Saturnlno -Orestes Quércla, contrário - Callete Pinheiro
- J arbas Passarinho.
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1 • O valor total do Pundo Nacional do tcK.

ANEXOS

JUSTIFICATIVA

1 - Anteprojeto do Fundo Nacional de ICM - Dr. Sebastião

Barreto Campelo.
2- Dados do Anuário Estatístico do Brasil, Fundaçiio IBGE,
1972.
3- Entrevista de Cid Sampaio ao Diário de Pernambuco,'
13-12-73.
4 - Entrevista do Prof. Otávio Gouveia de Bulhões no Jornal
do Brasil.
s- Gráfico de arrecadação do ICM do Estado de Siio PauloE:•tado de Sio Paulo- 15-8-74.
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,\'lu~rio

1,12
0,33
0,004

0,8:16

• Valores estimados
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7.145
75.432
257.423
18,897
128,051
355.120
1.67li.US
'!68.159
84. 3 34
283.152
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49.822
61.937
J.J95.000

1~0.~02

320.813
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28,650
8.872
16. 256'
72.482
I
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da c a ta do
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•

UI

1174 -
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1,0&~

1,65
4,51

o,oooou
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7' 12

~

,!18

16~.071

1185

62,807

13 1 72

465,7~4

19,51
4,72
2,80

662.364
160.224

1 '83

62.128
424. 37l
77.066
133.423

12,50

2,27
3,!13

4 18(,

~9,!16~Joh

~5.060

164.~~7
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Diário de

Cid propõe fórmula para corrigir ICM
O ex-governador Cid Sampaio propõe alternativamente uma
fórmula para corrigir as distorções provocadas pelo sistema atual do
I CM, a qual consiste na fixação, para as primeiras operações dos produtos industriais e agrícolas e para as interestaduais, da alíquota de
3%, e na manutenção da validade da portaria 65 SF, que não consi'dera venda interestadual as vendas di retas ao consumidor.
A solução proposta pelo industrial Cid Sampaio· é
intermediária, pois ele se manifesta favorável ao critério sugerido
pelo ex-ministro da Fazenda, sr. Otávio Gouveia de Bulhões, pelo
qual se passaria a cobrar o ICM nos Estados consumidores, na última rase da distribuição dos produtos.
O ponto de vista do ex-governador c homem de empresa está
contido cm longa entrevissta em que analisa os problemas decorrentes das injustiças tributárias, comenta os õnus da atuàl sistemática
para os Estados consumidores c expõe as vantagens da reformulação proposta,
Antigo Combato
Diz:
- "Combotidu concepção original do ICM na forma como foi
implantado, consciente do prejuízo que representava o novo sistema
puru a economia da maior porte do Brasil.
Nu Câmuro, presidia uma Comissão Parlamentar de Inquérito
que avaliou as· distorções na sua oplicaçilo cm um Pais organizado
federativamente.
Agora, quando se volta a debater o mal já crõnico, que
compromete o crescimento harmõnico do Brosil, estimulando as
desigualdades rcgionois, julgo do meu dever volto r ao assunto inclusive puru que, amunhil, quando as conscqUõncius de sua aplicuçilo forem ulurmantcs, nilo se ucusar os homens do Nordeste de omissilo c

con[ormissmo. E o [aço certo de que esta é a melhor maneira de cola·
borur com um Governo patriota e honesto e que objetiva o bemestar, o progresso e ajustiça paro todo o povo brasileiro.
O [ato de Silo Poulo arrecadar 50% de todo o ICM gerado no
País demonstra que se está processando, talvez, a maior transferéncia de renda que já ocorreu cm qualquer parte do mundo.
No Brasil, as despesas de caráter nacional silo cobertas pelas
tarifas alfandegárias, pelo imposto sobre a renda pelo IPI (Imposto
sobre Produtos lndustrializodos) c pelo Imposto Territorial
(INCRA). Esses tributos federais são pagos uniformemente por todos os brasileiros independentemente do Estado ou região em que
morem. O imposto de renda e o territorial eles pagam em [unção do
que ganham c da terra que possuem. As tarifas olfondcgárias e o 1PI
silo pagos, também por todos, na proporção dos bens industrializados c importados que consome cada um. As fábricas e os Estudos
onde essas fábricas se situam silo meros ·arrecadadores dos impostos
federais, os quais silo realmente pagos pelo consumidor em qualquer
parte do Brasil.
Para cobertura das despesas estaduais c municipais, no sistema
tributãrio brasileiro, é o !CM o responsável por cerca de 80% dos recursos. Os restantes 20% silo cobertos por taxas especificas à realização ~c certos serviços c pelo imposto de transmissão de propriedades.
ónus para os mais Pobres
O que está acontecendo no Brasil é que o cobertura das despesas
pertinentes uos Estudos-membros, que deveria caber especificamente
ao povo de cada um deles, está sendo efetuodo, em certos Estudos
privilcgiudos, pelas populações de outros unidades de federação,
Silo os brasileiros de todas os áreas e, mais acentuadamente
injusto, os das regiões mais pobres, que restringem o seu parco consumo pura suprir as comunidades mnis ricas.
Essu arrecadação enorme possibilita as isenções dadas pelo fisco
puulistu u alguns produtos industrializados c à quase totulidadc dos
produtos alimentares c agrfcolas, reduzindo, desse modo, pura a
populuçilo que lhe é tributária, o preço dos bens que consome.

-432Assim, o sistema gera o paradoxo das populações mais pobres
subsidiarem o consumo das comunidades mais ricas,
Em conferência que pronunciei quando, cm setembro, esteve no
Recife a Escola Superior de Guerra, salientei o signi(icado antinacio·
nal do !CM, pela conccntraçilo de renda tcrritorhil que provoca,
subtraindo, dirctamcntc da massa populacional, parcela expressiva
de sua capacidade de consumo.
O grande dano causado ao Nordeste não é a rcduçilo_das arrcca·
dações tributárias estaduais. E: o desvio de recursos arrancados
diretamcntc ao povo, para transferi-los para os Estados mais industrializados.
Silo falazes os argumentos, usados pelos beneficiários do !CM,
apontando Estados ganhadores c perdedores. Eles procuram ex·
clusivamente mascarar a realidade.

Comparação de Sistemas
Transcrevo, para esclarecer, os quadros que apresentei à análise
da ESG., comparando os dois sistemas de tributo ·IVC e !CM.
Exemplo comparativo entre aplicação do JVC c!CM.
IVC
Valor futurado por fabricante cm São Paulo, para comerciante
em Pernambuco· Cr$ 100,00.
-Neste valor estão incluídos os seguintes tributos:
a) Valor do IVC pago na operação de venda ao comerciante
(4%) • CrS 4,00.
b) Em um produto manufaturado, o lucro, a mão-de-obra, a
administração, os impostos, a energia, representam 70% ·Cr$ 70,00
A matéria-prima c os insumos: 30% ·Cr$ 30,00
Sobre a matéria-prima e insumos, incidiu IVC 4% x CrS 30,00 •
CrS 1,20.
c) Admitindo que, sobre a matéria-prima c insum•·J adquiridos
nesta segunda operação, também haja incidido IVC, 0,30 x
CrS 30,00 x 4% ·Cr$ 0,30
Total do imposto pago' no Estado de origem. Cr$ 5,56.
d) O comerciante adquirente no Estado consumidor vende o
produto acrescido de lucro e frete: 40% =Cr$ 140,00
No preço de venda estava incluído o IVC (Pernambuco) 5% x
Cr$ 140,00, o que corresponde ao imposto pago no Estado de
consumo • CrS 7,00
Total do imposto pago pelo consumidor • CrS 12,56, (carga
tributária)
!CM
Valor da venda· Cr$ 100,00
a) Imposto pago pela indústria em Silo Paulo·- Cr$ 15,00
b) Imposto pago pelo comerciante em Recife, admitidas as mesmas margens de lucro e frete e abatido imposto jã pago e dedutfvel
CrS 140,00 x 0,17 • 15,00 = 8,80 (Imposto pago no Estado do consumo)· Cr$ 8,80
Total do imposto pago pelo consumidor • CrS 23,80 (carga
tributária)
Vi':-se que o !CM representa, para o consumidor, um acréscimo
de tributo correspondente a 11,24% (23,80 • 12,56 = 11 ,24)
Nota: Em 1969 as compras do Nordeste no Sul se elevaram a
CrS 5.596.700.000,00
A sobrecarga de li% que o !CM carreia das populações, corresponde a Cr$ 629.069,080,00.
Os incentivos da SUDENE depositados no Banco do Nordeste
em 1969, montaram a· Cr$ 626.600,000,00.
Vi':-se, no exemplo citado no quadro acima, que o Estudo onde
se processto o consumo estú arrecadando, com o !CM, aproximadamente o mesmo que arrecadava, untes, com o IVC (8,8% no ICM, 7%
no IVC)
A quase totalidade do gruvamc que cstâ sendo imposto ao consumidor, transfere-se para o Estado onde se realizou a produção.

(No exemplo, São Paulo, que arrecadava, antes, 5,5%, está arrcca·
dando 15%.)
E:, assim, a população das áreas preponderantemente produ·
toras, grandemente beneficiada. Esse bcneflcio ela recebe indiretamcntc, através dos serviços públicos que o Estado realiza, cm seu
domicílio, com essas verbas carreadas de outras regiões ou, dire·
tamente por meio das isenções do !CM nos bens que consome.
lienções possfvcis pelo vulto das arrecadações que as transferências
possibilitam.
A análise dos dois processos de arrecadação salienta, ainda,
tendo em vista as trocas entre Nordeste c Centro Sul, que o ónus de.:
11,24%, imposto ao consumidor através do ICM, carreia de volta do•
Nordeste o que os incentivos fiscais da SUDENE (34,18) trazem
para a região.
PREJUtZO À INTEGRAÇÃO

E: fácil de concluir, então, quanto o processo de integração
nacional foi prejudicado com o novo sistema tributário,
Os critérios diferenciadorcs no tratamento económico, que
haviam sido instituídos na década de 50 para possibilitar a
aceleração do crescimento económico da área subdesenvolvida do
Brasil, só a partir de 1964 encontraram clima para frutificar. Foi justamente nessa mesma época que a mudança do sistema tributário
passou a processar a transferência de recursos das comunidades mais
atrasadas para os centros desenvolvidos. Desse modo, anulou-se o
esforço que toda a Nação delibera fazer para recuperar economica·
mente a região nordestina. Teria sido outro o resultado da ação da
SUDENE que, malgrado tudo, tanto fez para o progresso regional,
se não fora a implantação do novo sistema tributário.
E: coisa pacíõca em economia que entre duas áreas contíguas ou
próximas, uma subdesenvolvida c outra desenvolvida, a preferência
dos investimentos é para a área desenvolvida. Nela são maiores o
consumo e geralmente. a rentabilidade, melhor a infra-estrutura c
mais fácil o acesso às economias externas, necessárias aos empreendimentos.
A única maneira de acelerar o crescimento das áreas atrasadas é
a adoção de critérios diferenciadores, que propiciem a formação de
capital pelo estimulo aó ingresso de investimentos, tornando-os mais
rentáveis c atrativos.
No entanto, foi neutralizado o resultado da Instituição desses
critérios diferenciadores criados na década de 50, no momento em
que os frutos começavam a ser expressivos, a partir de 1964, quando
a ordem voltou a existir no Brasil.
A ação da SUDENE, dos incentivos fiscais, a efetivaçilo do dis·
positivo constitucional que obrigava o depósito do Banco do Nor·
deste de 3% da receita tributária nacional, carreavam para o Nordeste recursos que o ICM passou a devolver em retorno.
E: de ter-se em vista ainda que, 'na mesma época, os critérios diferenciadores estabelecidos em beneficio do Nordeste passarem a ser
progressivamente eli111inados pela sua diluição, estendendo-se às outras áreas nacionais. A SUDAM, o turismo, a pesca, o rcnorcs·
tamento c finalmente, o PIN, reduziram os apertes de recursos para
regiiio ao nível do montante que o ICM carreia de volta.
A conjugação desses fatores, eliminando os· efeitos da política
implantada nu década de 50, passou a refletir, novamente para
baixo, us curvas indicativas da recuperação da região, relativamente
ao crescimento nacional, angustiando as populações das áreas mais
pobres do Brasil.
FAVORÁVEL À FORMULA BULHOES

E: oportuno, portanto, que se adote a solução proposta pelo
ilustre Ministro Gouveia de Bulhões, passando-se a cobrar o !CM
nos Estados consumidores, na última fase de distribuiçilo dos pro·
dutos. Isto i: economicamente recomendável e hoje é ndotado, como
medida de justiça económica, entre os pulses membros do Merendo
Comum Europeu.

-433Do mesmo modo, não é cobrado o ICM nos produtos expor· ·
todores, porquanto a imposição desse ónus ao consumidor externo,
poro lograr a transferência de recursos cm bcncllcio da comunidade
onde se realiza a produção, afastaria da concorrência os produtos
brasileiros.
Só às áreas .menos desenvolvidas do Brasil esse ônus é imposto.

I
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j
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E isto o se somar ao alto valor dos produtos industrializados, pago
pela sua população, cm decorrência da tarifação alfandegária
institulda como protcção às áreas mais industrializadas.
. Se adotado o critério proposto pelo Ministro Bulhões, as despe·
sas da responsabilidade de cada Estado do Federação passariam a
ser custeadas pelo seu próprio povo. Não se processaria a injustiça
da população quase miserável, do interior do Ceará, Bahia, Per·
· nombuco, Rio Grande do Norte ou Piauf, custear os despesas
públicos de São Paulo ou subsidiar parte do preço dos gêneros de
consumo de sua população, nó regime de isenções do JCM, que a
grande arrecadação realizada cm todo o Brasil possibilita ao fisco de
São Paulo conceder.
A redução de 2% nas aliquotas interestaduais c I% nas intracs·
taduais adotada recentemente, cm nada altera o estado atual de
coisas. Continua a prevalecer o sistema de onerar os mais pobres cm
benclicio dos mais ricos.
A comunidade brasileira que menos se desenvolveu espera que,
no Congresso, a iniciativa do Governo, de reexaminar o problema,
atendendo ao élcscjo proclamado, reiteradamente pelo Presidente
Médici, de vencer as desigualdades regionais, encontre uma solução
justa.
SOLUÇÃO ALTERNATIVA

Se razões outras, inclusive as ditadas pela influência politico·
económica das áreas mais prósperas, afastarem a solução proposta
pelo Ministro Gouveia de Bulhõcs, pode-se adotar uma fórmula in·
tcrmcdiária. Discordo, no entanto, da solução de dividir entre os
Estados produtores c consumidores o provento do ICM. A reforma
tributária 64/65 impos injustamente pesado ônus às regiões que têm
deficit nas trocas internas. Não se justifica que, diante do fato consumado, do mal maior que é o atual sistema, se continue a impor a
essas regiões o desvio da metade do que arrecadam, para o custeio
das despesas dos Estados já industrializados, barganhando, como
concessão, metade do seu direito.
O que proponho alternativamente consistiria em:
a) fixar-se para as primeiras operações dos produtos industriais
c agricolas e para operações interestaduais, a allquota de 3%;
b) manter a validade da Portaria 65-SF., que não considera ven·
da interestadual as vendas dirctas ao consumidor.
A redução da allquota interestadual não se constituiria cm
estímulo à sonegação através do comércio cruzado. Isto é, que as
pessoas jurídicas de um Estado preferissem comprar cm fábricas do
Estado vizinho para gozarem da allquota mais baixa. O fato da
primeira operação (agricultura e fábrica ao comerciante ou consu·
midor), ser coberta pela mesma ullquota que a interestadual, não csti·
muluria a prcferi:ncia.
A hipótese do consumidor, pessoa física ou jurídica, procurar
comprar no comércio de outro Estado puro beneficiarem-se de
aliquotu mais baixa, também não resultaria cm vantagem alguma,
pois, pela Portaria 65·SF., esta compra não seria classificada como
interestadual.
Adotudo qualquer dos critérios propostos a arrecadação em
quase todos os Estudos da Federação seria sensivelmente melhoradu,
possibilitando que se reduzissem as alfquotas gerais para cerca de
10%.
Disto resultaria um barateamento dos gêneros em cerca de 5%,
ajudando u combater u inOuçuo.
Os Estudos altamente industrializudos e com grande saldo nus
trocas intcrnus, uindu conlinuurinm nu segundu ulternutivu, u urre..

cud.ur dus populações das outras unidades du Federação J% do vulor
do que elas consumissem. Eles teriam o seu privilégio reduzido u 3%.

O que não se justifica é que a atual situação de privilégio
abusivo, criada com a modificação do sistema tributãrio cm
condições excepcionais, sem debate c anãlisc prévios, sirva de
pretexto para a sua preservação, quando é patente a injustiça tribu·
tá ria que acarreta.
O fato de argumcnrar..sc que as modificações devem ser lentas,

2% cm dois anos, não nos parece que se inspire cm comportamento
anterior.
Quando foi reduzido o Fundo de Participação, que representava
para alguns Estados do Nordeste 50% de sua receita tributária,
tomou-se a medida nos últimos dias de dezembro para· entrar em
vigor no I• de janeiro próximo.
'
Do mesmo modo, na extensão dos incentivos fiscais do Nor·
deste a todo País, na pesca, no renorcstamcnto, no turismo c na sua
redução, a metade com a criação do PIN, não foram cogitados
estágios intermediários, nem agasalhada a preocupação de im·
plantação lenta, cm face dos programas e projetas cm curso.
No entanto, quando se trata de remediar situações recentemente
.criadas, pelas dcmonstraçuo da iniqUidade que geraram, tanto, agora
no caso do ICM, quanto nos incentivos desviados do Nordeste,
argUi-se a necessidade de adotar a corrcção 'lentamente. Tem-se a
impressão que ê mais penoso às regiões economicamente fortes,
perder um privilégio injusto que lhes foi outorgado, do que arrancar
o metade dos poucos recursos com que contavam para crescer c
viviam, as áreas mais pobres da Nação.
OUTRA VANTAGEM

A sugestão que faço traria consigo, .ainda, a vantagem de
reduzir a primeira incidi:ncia do tributo de I5 ou 16% para 3%. Isto
eliminaria um ônus financeiro que repercute em toda a fase da distri·
buição, principalmente dos gêneros agrícolas, encarecendo-os.
"de notar-se que a maioria dos produtos agrícolas, colhidos em
um mês, são distribuídos durante todo o ano, tornando a· encargo fi.
nancciro oneroso,

A população do Nordeste está preparada psicologicamente para
o desenvolvimento. Se corrigidas as distorções com que o ICM a cm·
probrecc c também restabelecidos os incentivos na sua plenitude, re·
vigorando os critt:rios diferenciadores, necessários ao crescimento
.das áreas mais atrasadas, o Nordeste vcnccrâ as desigualdades
regionais,
Creio nas virtualidades de todo os brasileiros e estou certo de
que os homens responsáveis pelos destinos do Brasil, hoje mais rcs·
peitada, saberão, com eficácia, com justii;a, conduzi-lo unido e forte
ao seu grande destino histórico de País Continental"- finaliza o Sr.
Cid Sampaio.
Bulhõcs propõe cobrança do !CM dlrcta ao consumidor
A cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias- ICM.
nu etapa final da comerciulizaçilo dos produtos foi defendida pelo ex·
Ministro Otávio Gouveja de Bulhões, cm entrevista ao Jornal do Bra·
sil. Na prática isso significaria cobrar o imposto ao consumidor no
uto da compra.
Pelo mecanismo utual as empresas vendedoras recolhem o
imposto sobre suas vendas globais, e nilo no uto de atendimento de
cadu consumidor em seu balcão. O Sr. Gouveia de Bulhiles disse se
sentir "perfeitamente u cavaleiro pura sugerir o aperfeiçoamento do
ICM", porque "quando encaminhou o projeto de reforma tributária
ponderou ser necessário um segundo passo." E esse pusso é fazer
incidir o imposto no ato de venda ao consumidor.
Vuntu~ens

o professor e atuul

e Desvuntu~ens

presidente do Banco do Estudo du Guana·
buru disse que u instituição do ICM representou um uvunço consi·
derí1vcl cm reluçüo uo sistemu anterior do Imposto de Vendas e
Consignuçilcs - IVC. Este tributo, cobrado pelos Estudos, se
uplicuvu u cudu transução de compra c venda em cuscatu. Isto é:, u
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atrquota (percentagem),
O ICM; ao contrârio, é aplicado apenas sobre o valor
ndicionado. Assim, por exemplo, quando uma mercadoria i: vendida
pela primeira vez por um valor 100 é taxada integralmente. Se é
revendida depois por 120 o imposto só .rccairâ sobre· ·20 (valor
adicionado) c assim sucessivamente,
.,
Gouveia de Bulhõcs disse que as vantagens de uma nova
modificação no sistema de cobrança do ICM silo consideráveis.
Fazendo incidir o imposto no ato da venda ao consumidor as
empresas, obviamente, deixarão de pressionar o sistema bancârio c
financeiro cm geral tomando recursos emprestados para financiar o
recolhimento do imposto. Recebendo "à vista", elas poderão tam·
bém recolher o ICM "à vista."
Ponderou que cm parte as empresas jâ estilo atendidas nas faci·
lidadcs para recolhimento do ICM, porque a maior parte dos Esta·
dos concede prazos dilatados para seu pagamento ao Governo. Logo
quando foi lançado, entretanto, o tributo era cobrado de 15 cm 15
dias. Isso prejudicava as empresas que vendiam a prazo. A
Guanabara tomou a iniciativa de dilatar os períodos de rccolhimcn·
to, levando-os para 90 dias, o que facilitou a manutenção do capital
de giro (dinheiro para movimentar os negócios.)
Vamos adiante
"Devemos entrcntanto ir adiante" - disse Gouveia de Bulhõcs.
A cobrança do imposto "deve ser feita na fase final." Feito isso,
acaba-se com os eventuais problemas da mâ distribuição dos rccur·
sos captados. Mantido todo o sistema de guias c controles, "a
reforma é cxcquivcl" ·-afirmou.
"Com isso, seriam eliminadas também as queixas de que os Esta·

dos produtores são melhor aquinhoados do que os Estados consumidores. Uma reforma dessa natureza eliminaria também os pro·
blcmns das isenções c incentivos que, na prâtica, se constituem numa
espécie de guerra de vantagens locncionais entre os Estados."
Com cuidado
Disse Gouveia de Bulhõcs que a cautela, entretanto, é necessária
na introdução de uma reforma desse tipo. "A passagem de uma fase
para outra deve ser estudada. Isso ·porque se a alfquota (o per·
ccntual do imposto cobrado) for muito alta, pode-se estimular a
sonegação. Portanto, uma aliquota cm redor de lO% seria o razoâvcl,
ou talvez ligeiramente inferior."
Uma combinação do 'ICM c do IPI (Imposto sobre produtos
Industrializados, que é cobrado pelo Governo Federal) seria também
desejável. O IPI (antigo Imposto de Consumo) seria concentrado
cm alguns grandes grupos de produtos (como automóveis, fumo, be·
bidas) enquanto se deixaria mais campo para a aplicação do ICM.
Este aspecto foi lembrado porque a tendência tributârin moderna
tem recomendado a redução dos chamados impostos indirctos
(como o ICM ou o IPI) que são pagos indiscriminadamente por to·
dos os contribuintes na mesma base, no contrârio dos impostos
dirctos (como o Imposto de Renda) que silo pagos cm bases variáveis
pelos contribuintes (quem ganha mais paga mais, c vice-versa).
Quem perde, quem ganha
A cobrança do ICM no ato de consumo cfctivo das mercadorias
transformaria a receita numa função do merendo. Maior merendo,
maior recolhimento do imposto. Menor mercado, menor rc·
colhim~nto

do imposto. "São Paulo tem um grande mercado, na rea-

lidade o maior merendo consumidor do pais"- disse o ex-Ministro.
"Portnnto, t~rá tnmbém uma arrecadação vultosa",
No caso da Guunaburu, disse ele que este Estudo pouco modifi·
carú suu posição com uma eventual reforma nu cobrança do ICM.
Sendo um grundc mercado consumidor, de elevada renda per capltu,
também desfrutará dos beneficias do seu movimento de compras c
vcndus normais,
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctário.
1: lido o·seguinte
REQUERIMENTO N• l:z4, DE 1!176
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que ·
no dia 6 de maio seja realizada sessão especial para comemorar o
scsquiccntcnário da instalação dos trabalhos do Senado.
Sala das Sessões, cm 26 de abril de 1976.- JoiO! "de Ma1alhin
Pinto - Petrônlo Portella - Ruy Santos - Frasco Montoro - Uzaro Barlíoza - Leite Cha•n - Ruy Carneiro - Henrique de La
Rocque.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento

que acaba de ser lido será objcto de deliberação do Plcnârio, após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -

Estilo prescn.lcs

na Casa 46 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 80, de
1976, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Presidente da Rcpolblica, General
Ernesto Geiscl, no Regimento Floriano, no Rio de Janeiro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.)
Está aprovado. ·
.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
PRESIDENTE DA REPOBLICA. GENERAL ERNESTO
GEISEL:

"Meus senhores. Agradeço a acolhida que me fazem hoje neste
quartel, nesta guarnição da Vila Militar. Agradeço o brin~•·. com os
votos de felicidade pessoal, proposto pelo Exm• Sr. Mm1stro do
Exército c correspondido pelos senhores.
· A minha vinda hoje aqui representa, puru mim, uma satisfação
toda especial, pela oportunidade que me dú de conviver com ns prc·
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-435zados companheiros do Exército. Junto a eles, os representantes da
nossa Marinha e da Aeronáutica.
Não é só o sentimento de um velho soldado que revive a vida
militar, onde mourejou c lutou muitos anos, c onde se formou desde
a mais tenra idade. Também não é apenas o convfvio com camara·
das, em troca de impressões, sentindo-lhes os êxitos, as aspirações c
as inquietações cm que vivem. Também nilo é apenas o retorno a esta
Vila Militar, onde servi por muitos anos, na minha mocidade cjâ na
idade madura, com intensa vida profissional, dedicada integralmente
ao Exército.
(;muito mais do que isso. (;porque, de fato, nilo existe ambicn·
te mais apropriado para comemorar a nossa Revolução de 64, do.
que na área de um quartel do nosso Exército. De fato, as Forças
Armadas - c dentro delas ~abc, sem dúvida, papel relevante ao
Exército - tiveram um papel primordial nesta Revolução de 64,
tomando a iniciativa de combater um quadro de anarquia c de devas·
tação, que se estendia por todo o território nacional.
E foram as Forças Armadas que, pelo seu trabalho, tornaram
esta Revolução vitoriosa, c deram a ela estabilidade, c deram ao Pa!s
ordem. Ordem com a qual foi possfvcl assegurar este progresso que o
Brasil vive a partir de 64. E, mais do que isso, foram as Forças Ar·
madas que enfrentaram c combateram os movimentos subversivos.
Movimentos partidos em grande parte por inspiração externa, tendo
cm vista destruir a nossa nacionalidade.
Foram estas Forças, também, que souberam se sobrepor à intri·
ga, à incompreensão, à calúnia c à injúria, c permitiram.- torno a
repetir- esta estabilidade cm que há 12 anos vivemos. E silo hoje cs·
tas Forças, coesas, cultivando os ideais da nossa Revolução, dosem·
pcnhando integralmente suas funções constitucionais, que permitem
ao Governo, vantajosamente c em larga escala, empreender no prc·
sente uma evolução. Evolução sem dúvida gradual, no sentido do
aperfeiçoamento de nossas instituições sociais c potrticas, com base
no desenvolvimento cconõmico que, apesar da grave crise interna·
cional, estamos continuando.
São estes, pois, os motivos de realce c de cxtraordinârio relevo
que me movem nesta vinda hoje aqui. Sem dúvida, os cantatas que
tive e a minha presença aqui constituem um cxtraordinârio alento,
para quem, como eu, arca com uma responsabilidade excepcional.
na conduta da Nação brasileira. E que procura, honestamente c hon·
radamentc, encontrar a trilha c o caminho qué nós devemos seguir,
diflcil, sem dúvida. (; um caminho instâvcl de paixões c de ambições
desvairadas. (; um caminho turbado pela intriga, turbado pelas notf·
cius mulfazejas, pelos enredos de toda ordem, c que nós temos de des·
trinçur, pura encontrar a verdadeira rota que devemos seguir.
Mas este alento que hoje colho aqui ainda é maior por sabê-lo
integrado no dever profissional. Por saber que, acima de tudo e
inexoravelmente, estão os senhores empenhados no cumprimento do
dever, como verdadeiros soldados da Pátria.
De mim, devo dizer que, apesar desta tarefa diiTcil, mas honro·
sa, que pesa sobre meus ombros, cu dela me desempenharei. Eu
cumprirei o meu dever, com todas as minhas forças c usando de to·
dos os meios e todos os recursos de que o Governo dispõe. Levarei a
cabo e creio que levarei a bom termo esta tarefa. Sinceramente digo:
com todos os encantos e todas as dificuldades que a vida gover·
namental proporciona, eu uinda tenho o ardor c a esperança de que
chegaremos u bom termo,
Bom termo, que i: o bem-estar do povo brasileiro. Bom termo,
que i: o engrundecimento du Nnção brasileira.
Neste sentido silo os meus votos c cu lhes peço que comigo brin·
dcm pela suu.realiznção."
O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) -Item 1:
Votnçilo, em turno único, do Requerimento n• 81, de
1976, dos Senhores Senadores Lourlvul Baptista e Ruy
Santos, solicitando n transcrição, nos Anuis do Senndo
Federal, do discurso pronunciado pelo Ministro do Exército,

General Sylvio Coelho da Frota, no Regimento Floriano, no
dia 31 de março de 1976, no Rio de Janeiro.
Em votação o rcqucrimcn'to.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Scrâ feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
MINISTRO DO EXERCITO,' 6ENERAL SYLVIO COE·
LHO DA FROTA:
"As comemorações, com que o Exér,cito assinala o transcurso
de mais um anivcrsârio da Revolução Dcmocrâtica Brasileira, não
estariam 'completas se nil.o fossem presididas pelo seu comandante·
supremo, a quem a Nação confiou a magna tarefa de dar continui·
dado à obra rcvolucionâria, iniciada com a gloriosa arrancada das
tropas mineiras, cm março de 1964.
A presença do Presidente da Rcpúbiica, neste ambicnic de
caserna, que lhe é til.o familiar, empresta singular brilho a esta
solenidade simples de soldado, c certamente dcspcrta·lhc, como
experimentado chefe militar, emoções profundas c lembranças reli·
zes. Nele V, Ex• sentirá o calor da nossa fraterna c leal solida·
riedadc, a qual nilo lhe tem faltado, c não lhe faltarâ, nos momentos
difíceis de condução do Pafs para os seus verdadeiros destinos de
prosperidade c grandeza.
Os que aqui se encontram representam, simbolicamente, a teta·
!idade da Força Terrestre que, na vastidão do interior, nos ermos das
fronteiras Iongfnquas ou nos trepidantes centros populacionais, vela,.
silenciosa mas abnegadamente, pela tranqUilidade nacional, a dcs·
peito do desconforto, do perigo c, muitas vezes, da incompreensão,
convencida da relevância da sua missão.
Lembram, igualmente, os companheiros dos idos de março de
1964 que, interpretando os superiores interesses da Pâtria c os
genuínos anseios do povo brasileiro, com este marcharam para rcs·
taurar, na Terra de Santa Cruz, os ideais cristãos c dcmocrâticos,
nascidos nos alborcs da nacionalidade c consolidados ao longo de
nossa evolução histórica.
Integram, enfim, a Instituição que, nestes últimos 12 anos, vem
assegurando, em perfeita união com a Marinha c a Aeronáutica,
tempos de paz c de labor fecundo, responsáveis pelo extraordinário c
inegável progresso económico c social de que, muito justamente, nos
orgulhamos.
·
A missilo fundamental c insubstitufvcl de prover segurança, integralmente contida na destinação constitucional das Forças Ar·
mudas, embora onerosa e absorvente, não tcm·impcdido o Exército.
de cooperar cm outros campos das atividadcs do Pafs. Com a scnsi·
bilidade para os problemas nacionais que ningutm, de boa-rc, pode
lhe negar, participa do esforço geral de desenvolvimento, contri·
buindo ponderavclmentc para a melhoria da qualidade de vida da
nossa gente, com a qual se identifica por suas origens, hábitos c tradi·
ções,
A profissão das Armas, Sr. Presidente, é um duro c nobre oiTcio
- e ninguém melhor do que V. Ex• sabe disto - que encontra sua
recompensa maior na sensação do dever bem cumprido. O soldado
brasileiro, imbu(do dos mais puros ideais da Revolução Democrá·
tica, outra coisa nilo aspira senão bem servir à Nação, consciente de
suas graves responsabilidades perante a pâtria. Por isto mesmo, não
prcvalcccrilo ns tentativas daqueles que, conhecendo-o mal,
pretendem desviá-lo do caminho do dever.
Ao agradecer a V. Ex• a honra que nos concede de estar conos·
co, nestu dntu ti\o significativa para o Brasil, quero reafirmar nossa
inubul6vcl disposição de continuur dignificando a confiança que,
historicamente, sempre cm nós depositou o povo brasileiro, que
poder6 estar seguro de que nilo a desmereceremos._
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felicidade pessoal do Excelentíssimo Sr. Presidente da República,
General-de-Exército Ernesto Gcisel."
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Discussão, em turno único, da. redução flnal·(oferecida
pela Comissão de Reduçilo em seu Parecer n• 147, áe 1976),
do Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1974, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do art. 7• da
Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantiu
do Tempo de Serviço).
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei u
discussão. (Pausa.)
Estâ encerrada.
Não havendo emendas nem requerimentos no sentido de que
seja submetida a votos, é a redução final considerada definitivamente
aprovada, independentemente de votação, nos termos do art. 359,
do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
~

a seguinte a redução final aprovada.

Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 113, de
1974. Altera a redaçiio do art. 7• da Lei n• 5.107, de 13 de
setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Senlço).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 7•, da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dâ outras
providências, passa a vigorar com a seguinte redução:

E: u seguinte a redução final uprovudu.
Rcduçiio fino! do Projeto de Lei do Scnudo n• 129, de
1975. Veda no empregador efetuur quulquer desconto no sahí·
rio do l'Ripn~gado, nos casos que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• ~ vedado ao empregador efetuar qualquer desconto no
salârio do empregado por motivo de atraso, veriflcndo durante a
jornada diária de trabalho, em conseqUência de:
I - socorro urgente a terceiro, em casos de desastre ou
catástrofes;
11 - anormalidade no horário de transporte coletivo de que,
habitualmente, se serve o empregado.
Art. 2• A falta ao trabalho nos casos do artigo antcri.or será
comprovada, por comunicação da autoridade competente, na
hipótese do item I, ou da empresa transportadora, no caso do item 11.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições cm contrário,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada u maté·
riu constante da pauta da Ordem do Dia.
·
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 124, lido no
Expediente, do Sr. Senador Magalhães Pinto e outros Srs.
Senadores, solicitando a realização de sessão especial, solene, do
Senado Federal, no próximo dia 6 de maio, destinada a comemorar o
scsquicentenário du instalação dos trabalhos do Senado,
Em votução o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica desde já convocada u scssiio
especial, solene, do Senado Federal, u realizar-se no próximo dia 6 de
maio, às 15 horas e30 minutos,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -

Hâ oradores

inscritos.
"Art. 7• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
por justa causa, nos termos do art. 482, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), o empregado farâ jus ao valor dos
depósitos feitos em seu nome, acrescido da correção monetâ·
ria, mas perderá, em favor do Fundo aludido no art. li,
desta Lei, a parcela de sua conta vinculada correspondente
aos juros capitalizados durante o tempo de serviço prestado à
empresa de que for despedido."

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 4• Revoga~·se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
Discussão, em turno único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n• 165, de 1976),
do Projeto de Lei do Senado n• 129, de 1975, do Senhor
Senador Vasconcelos Torres, que veda no empregador
efetuur qualquer desconto no salário do empregado, nos
casos que especifica.
Em discussão u redução final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lu, encerrarei u
discussão.
Está encerrada.
Nilo huvendo emendas, nem requerimento no sentido de que
seja submetida u votos, é u redução final considerada definitivamente
uprovudu, independentemente de votuçuo, de acordo com o urt. 359,
do Regimento Interno.
O projoto vui it Cümuru dos Deputados,

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I niciou-sc 1976 e, da leitura dos jornais, consta tomos uma cons·
tante no noticiário nacional: a alta do custo de vida, o desmedida
ascensão dos preços.
Ainda sexta-feira última, líamos no Jornal de BrasOia que,
pressionado pela variação experimentada nos preços dos produtos
alimentícios, o custo de vida no Distrito Federal registrou, no mês de
março, uma alta de 4,2%, Se os aumentos nos dois meses iniciais
eram atribuídos cm grande parte, à elevação do preço da carne, já
ugoru u vuriaçilo registrada nesse periódico especifica os preços dos
ovos que subiram em 46,7%, hortaliças e legumes, 10,9%, e feijão,
I0,2%. Em comparação com a variação percentual do mês de março
do ano passado, a deste ano representou praticamente o dobro {4,3%
x2,1%),
Além dos gêneros alimentfcios, o jornal arrola produtos não
alimentares, de serviços públicos e de utilidade pública c outros servi·
ços.
No primeiro caso, ressalta os preços dos vestuários, roupas
confeccionadus, tecidos, calçados, representando a maior influência
e contribuindo com 5,5% no fndice geral.
Acresce uindu o subgrupo serviços de caráter pessoal, cuja
contribuição foi de 9,1%, decorrente sobretudo do reajuste verificado
nus unuidudescscolares.
Finulmentc, cita o grupo serviços públicos e de utilidades públi·
cus que, durante o periodo janeirojmurço deste ano, acusa uma
ucumuluçuo percentuul del5,7%.
A exemplo dessu mutériu aqui referidu, encontramos outrus
semelhantes como u do Jornal do Brasil do diu unterior, sob o titulo
"Cestu de ulimentuçilo de puulistus encareceu 42% nos últimos 12
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regularmente publicados cm Conjuntura Econamlca, cm que se diz
que entre março de 1975 c março de 1976, o crescimento dos preços é
de38,9%.
Na ótica dos tr,ês primeiros meses, o ano de 1976 também
evidencia, até aqui, ritmo de crescimento superior ao do mesmo
pcrlodo do ano passado, apresentando taxa acumulada de 13,1%, cm
contraste de 6,8% de então,
.. Aqui temos, igualmente, recorte de O Eltado de S. Paulo, do dia
12 do mês passado, cm que cstâ dito: "0 custo de vida na cidade do
Rio de Janeiro subiu 5,2% cm fevereiro·- é a maior variação mensal
nos últimos sete anos - passando para 9,6% a alta de preços ao
cdnsumidor no I• bimestre deste ano".
E, por fim, um do Jornal do Brallll, da mesma data, em que estA
dito: "Hã muito tempo não se viam neste Pais preços cm espiral tão
rApida, c a tal ponto que não se pode recusar a impressão de um
retorno inesperado ao idos de 1963.
·
Em janeiro c fevereiro, a alimentação encareceu 11 ,5%; os
serviços pessoais aumentaram 14%. No espaço dos últimos 12 meses,
os gastos com a habitação subiram 58,2%. Os serviços públicos 36% c
os serviços pessoais 39%.
Trata-se, como disse de uma tônica constante nos noticiários
dos jornais, embora saibamos que é posslvcl que os alquimistas
oficiais venham embaralhar múltiplos componentes dos lndices inflacionãrios para afirmar que a situação não é tão difTcil assim. Nem
dados, nem argumentos, entretanto, amenizarão a verdade sentida c
sofrida pela grande maioria do nosso povo, quase restringido ao
magro consumo das massas.
Aliás, foi o próprio Ministro Reis Vclloso quem já proclamou,
um dia, que 75% da população brasileira só come arroz. feijão c fari. nha. E hoje, esses gêneros, c mais o leite, o café, o pão, o ovo - isso
par~. niill falar da carne - estão se transformando em artigos de
luxo, cm parte inacessíveis à grande maioria dos assalariados brasileiros.
Por que o Governo- tão eficiente no manuscio.dc cstatlsticas e
tão instrumentalizado para efetivar pesquisas - não revela, abertamente, o percentual de aumento havido, nesses últimos tempos, nos
preços dessas c de outras mercadorias de primeira necessidade?
Onde uma politica racional de abastecimento para cv1tar altas c
descidas abruptas de certos produtos? AI cstâ o exemplo do feijão,
que ora duplica ou triplica de preço, para, de repente, dar marcha-àré na absurda ascensão do valor dc ..venda. A quem beneficia esse

Alimentos
Carne
Leito
Feijão
Farinhn
Arroz
Batuta
Legumes
Pilo
Cafí:
Frutns
Açúcur

Banha
Muntcigu
Sal
Fósforo
Luz
Glls
Total

desatino? Na verdade, sacrifica não só o consumidor, mas, desgraça•
damcntc, o próprio produtor.
Quem conhece o campo, vai ao interior, conversa com o homem
que trabalha a terra, sabe, muito bem, o drama do agricultor
sacrificado, não raro espoliado pela ngura dos intermediários que
ncam com a parte do lei!o. Isso para não falar da incidência da injus·
ta tributação indireta, que alicia o preço de mercadorias básicas e
populares, dificultando, ainda mais, um consumo de massa cm
termos tais que assegurasse, por si só, a continuidade de nosso dcscn•
volvimcnto económico.
A falta de organização, assistência c controles racionais c cfcti·
vos é tilo grande que, muitas vezes, gera a queda da produção
agrlcola, tendo o Brasil, não raro, que importar leite, batata, carne,
feijão ... Isso num Pais com 8.500.000 km' d~ área , cheio de terras
férteis. Mas, o inverso também se dá, Ás vezes, é a importação desnecessária c absurda - que leva à quebra da produção, a exemplo do que vem ocorrendo, através dos tempos, com a cebola do
Nordeste, cm especial da região sanfranciscana.
Ao lado da alimentação, o povo tem que resolver seus problc·
mas de roupa, casa, móvéis c utcnsllios domésticos, transporte, arti·
gos de higiene, c tudo aquilo que diz respeito a um padrão digno de
vida humana.
Por isso mesmo, é que o item I do art. 165 da Constituição Fe·
dera I assegura aos trabalhadores- embora, na prãtica, inteiramente
descumprido.. um salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condi~
ções de cada região, as suas necessidades normais c as de sua
famllia."
Ora, sabemos quais os tetos dos salários mínimos vigorantes no
Brasil. De sã consciência, podemos achar que eles satisfazem as
necessidades normais dos trabalhadores c as de suas famílias?
Garantem-lhes a subsistência?
O Decreto-lei n• 399 de I• de maio de 1938 refere-se à dieta
mínima diária nccessãria para a recuperação das energias individuais
despendidas num dia de trabalho.
Baseando-se nele, nos alimentos c respectivas quantidades
previstas, multiplicando-se por 30 dias e pelo preço médio, recente·
mente levantado, podemos formular um quadro, que mostra bem a
quanto ascenderia o custo dessa dieta mínima, ncccssària ao homem
para renovar as suas forças durante o mês. Chcgarlamos a
Cr$ 410,25. Ei·lo:

Quantidade

Quantidade
Mensal

200g
250g
150g
50g
IOOg
200g
300g
200g
20g
3 unid.
IOOg
25 g
25 g
1,80 g
1,60 unid.
0,78 kw
3,15

6 kg
7,5 I
4,5 kg
1,5 kg
3,0 kg
6,0 kg
9,9 kg
6,0 kg
0,5 kg
90 unid.
3,0 kg
0,75 kg
0,75 kg
0,5 kg
2,0 pucot.
30,0 kw
13,0 kg

Preço médio
Unitário
15,60
2,00
3,70
6,20
4,90
3,15
5,33
4,00
32,40
0,50
2,63
10,70
24,00
1,80
1,60
0,78
3,15

Custo
Mensal
93,60
15,00
16,65
9,30
14,70
18,90
47,97
24,00
16,10
45,00
7,89
8,04
18,00
0,903,20
23,40
47,60
4111,25
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número de pessoas relativo à constituição média da famrtia traba·
lhadora brasileira, teremos um montante de CrS 1.230,75, só para
fazer face à alimentação daquele grupo familiar padrão.
E os demais elementos integrantes do salário mfnimo, como
habitaçuo, vestuário, higiene, transporte, previstos igualmente cm lei
(art. 76 do Decreto-lei n• 5.452 de t•-5-43- CL.T)?
. Decompondo-se o valor do salário mini mo pelos vári~s percentuais fixados pelo Governo para cada um dos seus fatores constituti·
vos, constata-se, facilmente, a ridicularia dos valores respectivos que
representam, no final das contas, uma clamorosa injustiça social mais grave, ainda, por que não sendo dado ao Governo desconhecer
as necessidades mfnimas da classe trabalhadora, nega-se-lhe, oficialmente, uma base de remuneração condigna.
~. como se vê, o descumprimento flagrante da lei - tanto do
prccéito constitucional, como da lei ordinária, Isso para não falar na
necessidade de se acrescentar itens outros -como cducaciio, recreação e previdência social - nuo previstos na conceituação do salário
mínimo,

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos o ilus·
tre Líder da ARENA, Senador Eurico Rcz.cndc- que já há algum
tempo havia levantado o seu microfone- para, cm seguida, ouvir·
mos o ilustre Senador por Goiás, L.ázaro Barboza.
O Sr. Eurico Reunde (ARENA- ES)- Agradeço a V, Ex•
pela inovação regimental: o aparte é concedido a quem primeiro
levanta o microfone, c não a quem primeiro solicita.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Espero que V: Ex•
veja nessa nossa atitude, pelo menos, um ato de cortesia para com o
ilustre Líder.
O Sr. Eurico Reunde (ARENA - ES) - Estou justamente
agradecendo a deferência. V, Ex•, cm primeiro lugar, estabeleceu
um suporte fático, que é o do custo de vida, para, em seguida, tecer
algumas considerações sobre a dimensão salarial que V. Ex• acha
necessária para atender àquelas implicações. Quanto ao custo de
vida, realmente tem sofrido asccnçilo neste Pais. V. Ex• sabe, porque
até cu o sei, que em Pais cm desenvolvimento, com vastas áreas
subdesenvolvidas, como o nosso, a elevação do custo de vida é: uma
determinante, e uma fatalidade, é uma constante que não pode de
um momento para o outro ser erradicada do panorama sócio·
cconõmico. Mas V. E• há de convir, também, que nunca se drena·
ram tantos recursos oficiais de natureza crcditfcia, estimuladora c
reprodutora para o meio rural neste Pais. Quem negar isso está
operando, a toda carga, de má-fé. O Banco do Brasil af está,
presencialmente, cm todos os municfpios brasileiros; o lavrador, o
produtor, reconhecem isto. Então, temos que convir, por via de
conseqUência, que há fatores que nem sempre oferecem condições de
medidas plenamente eficazes, a curto prazo, por parte do Governo.
O próprio MDB - agora falando sobre o salário mfnimo - vem
reconhecendo que o Governo Federal, dizem V. Ex•s, atendendo a
reivindicações da nobre 9posição, vem adotando medidas para
melhorar os padrões salariais do trabalhador brasileiro. A bandeira
do custo de vida foi desfraldada dominadoramcntc pelo MDB, na
campanha de 1974. Naquela época, os candidatos da Oposição,
liderados pelos eminentes Deputado Ulysscs Guimarães c Senador
Franco Mqntoro, principalmente, exploraram, na alternação de
todos os dias c todas às noites, sem solução de continuidade, numa
sinfonia de realejo que dominou todo o Pais, o custo de vida. Mas
aqueles ilustres Lideres nilo apontaram uma solução sequer.'
Procuram explorar a miséria do povo só para a arrõcadaçilo eleito·
rui, num desscrviço a este Pais. Agora V, Ex•, tendo-se cm vista que
este ano.també:m é de eleições, volta com o custo de vida. Mas estou
certo de que V, Ex•, ao contrário de como talvez tivesse procedido
em Pernambuco cm 1974, vai, dessa tribuna, apontar medidas para o

Governo examinar, visando à minoração dos lndiccs do custo de
vida, porque não é passivei que homens públicos, neste Pais, fiquem
a explorar a miséria do povo, eleitos que foram pelo povo - c
V. Ex• foi um deles, pois na composição do· seu nobre diploma de
Senador está a contribuição da sua exploração contra o custo de
vida. O povo elegeu V. Ex• não foi para tratar de aumento de custo
de vida, porque isto o povo já sabe que existe, mas elegeu V. Ex•
para apontar medidas para a solução do problema de custo de vida.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PR) - ~ o que o MDB
vem fazendo.
O Sr. EurleoReunde (ARENA- ES) -lã que V, Ex• adota a
rubrica custo de vida, deve, desta tribuna, demonstrar ao nobre c altivo povo pernambucano, que V. Ex• estava à altura de contribuir
com as suas sugestões para a solução do pro~lema do custo de vida.
V: Ex• está visando, neste momento, um desatino moral de grandes
proporções.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o
aparte do nobre L.ídcr da ARENA, lembrando, data nnla, que
aparte é para esclarecimento c não para discursos paralelos.
Poderia, a esta altura, prosseguir cm nosso discurso, mas rÍào o
faremos sem antes assinalar que o ilustre Líder da ARENA proclamou, de viva voz, a ascensão dos preços no Pais, embora apontando
causas, justificando dificuldades e invocando remédios cm favor do
meio rural. Mas nós, que temos mantido, permanentemente, contato
com o homem do interior, sabemos como ele é um descrente desses
programas sucessivamente anunciados, descrente p,orquc pouco de
concreto tem chegado até às suas mãos.
Continua dos mais prccãrios o sistema de comercialização, de
abastecimento, de armazenamento, de preços mlnimos, de crédito
rural c de assistência técnica, de tal forma que é um verdadeiro clamor que nós ouvimos quando vamos aos municlpios afastados do
litoral.
Evidentemente que é uma acusação desprovida de fundamento,
dizer que a Oposição explora eleitoralmente a miséria do povo. De
forma alguma aceitamos essa pccha, porque ao longo de sua atuação
politica e partidária, nas tribunas parlamentares ou nas praças públicas, o MDB tem ido muito além da análise critica da situação difiei! cm que nos encontramos, para apontar soluções, alternativas vãrias, para enfrentar este e outros problemas, inclusive o do alto custo
de vida c, especificamente, o que diz respeito aos gêneros alimentícios ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O País não conhcssc
essas sugestões, e está curioso acerca delas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Hã, por exemplo,
uma coisa que ,este Governo, tiÍo poderoso, c que tem tantos instrumentos cm suas mãos, infelizmente· tem-se recusado a fazer - a
reformulação da estrutura agrária brasileira.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me permite
outro aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não é possível. Se
dermos, agora, outro aparte a V, Ex•, tememos que se vá meia-hora
do nosso tempo ... Teremos oportunidade de conceder-lhe novo aparte, após ouvirmos os demais que já solicitaram, numa fase posterior,
sob pena de não chegarmos à metade do nosso discurso ...
O Sr. Eurico Rezendo (ARENA- ES)- Prometo a V, Ex• ser
rápido.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... cm face, mesmo,
do longo aparte que V. Ex• nos deu,
Mas, dizfamos- ainda cm resposta à intervenção de V, Ex•que é necessário, entuo, que o Governo se disponha a contrariar altos interesses, partindo puru aquelas soluções de profundidade. E
para nuo ficarmos apenas nessa, que acabamos de apontar, poderia-
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discurso já foi especificado - o problema da tributação indircta que
onera os gêneros alimcntlcios- c onera, indistintamente, a gregos c
troianos. E vemos, aqui, a figura do Senador Roberto Saturnino que,
por mais de uma vez, teve oportunidade de discutir, analisar c apro·
fundar esse aspecto da problemática nacional.
O Sr. Leite ChAYes (MDB- PR)- Senador Marcos Freire, cu
gostaria que V, Ex• me permitisse uma interferência nesta altura do
seu discurso.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Pediria a V. Ex•,
apenas, que fosse rápido, porque há um mundo de coisas a serem tra·
tadas e, pelo exemplo do aparte anterior, estou meio assombrado ...
O Sr. Leile Cha•es (MDB- PR)- Pretendo até, sob certo aspecto, responder a pergunta ou a indagação feita pelo ilustre Se·
nadar Eurico Rezende, representante do Estado do Espirita Santo,
Mas, gostaria antes, de fazer esta ponderação: como V, Ex• fala,
nesta Casa, em custo de vida, V, Ex• é talvez mais Oposição aos fundamentos da Revolução, do Governo atual, do que quando falamos
no Al-5, mesmo porque a Revolução teve como pressuposto a esta·
bilidadc econômico·linanceira do Pais; lembra-se V. Exo de que
quando a Revolução se instaurou, houve, cm 1964, milhares de falên·
cias nesse Pais, milhares de comerciantes não resistiram; quer dizer,
era a luta pela volta à realidade econômico-linanccira c, inclusive,
pela volta à estabilidade da moeda, dentro c fora do Pais, com a realidade cambial. E, prova disso, é que a Lei n• 4.494, que estabeleceu a
locação, que alterou a Lei n• 1.300, dando novas dimensões à locação, ela criou, estabeleceu critérios para que, dentro de algum tempo,
não houvesse mais necessidade de reajuste de alugueres, porque tudo
haveria de estar em tal nível de estabilidade, que não haveria mais nc·
cessidade de anuais reajustamentos de locação, E o que houve? A
locação estourou, e o custo de vida estourou, E hoje o Senador Eu ri·
co Rezende vem dizer que o custo de vida .é motivo demagógico de
nossa argumentação; pelo contrário, o MDB está sendo extrema·
mente honesto, porque o maior aliado nosso é o custo de vida, o
custo de vida é um terceiro partido neste País: a ARENA, o MDB, c
o custo de vida.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Ah! V, Ex• está con·
firmando.
O Sr. Leite Cha••• (MDB- PR)- Mas, ·ao invés de silenciar·
mos para que o custo de vida opere cm nosso favor, o que nós fazemos? Levantamos o problema no Senado, a fim de que o Governo o
contenha, ou pelo menos, o minore, porque ele cstâ em nível insuportável, hoje. Já não me refiro mqis à classe média, mas ao pequeno, ao
humilde trabalhador. E V. Ex• pergunta o que fazer? Nós não temos
. o dever de dizer, porque não somos Governo. Se um dia o fósscmos,
teríamos condições, Mesmo assim da!llos sugestões ao Governo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Ah! Então, a transa é
essa? Nilo sendo Governo não tem o dever de cuidar do assunto,
O Sr. Loite Chaves (MDB- PA)- O Senador Paulo Brossard
denunciou, aqui, os lucros das empresas de adubos, em 640%,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Lembro aos no·
bres Senadores que não podem estabelecer diálogos. Devem V, Ex'S
dirigir-se ao orador, c não a apartcantcs, o que não é posslvcl regi·
mentalmente.
O Sr. Eurico Retende (ARENA - ES) - Exalo, Está fazendo
umu conrcrência.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Maior curiosidade,
Sr. Presidente, é que nos parece que o nosso colega se inspirou no
exemplo dudo, exatamcnte, pelo ilustre Lldcr da ARENA. Mas pedi·
r!umos, rcl\lmcnte ...
O Sr. Leite Cha•es (M DB- PA)- Estou concluindo, A indús·
triu uutomobillstica no Pais, por exemplo, eleva quando quer os seus

preços; as multinacionais estão com lucros fora de qualquer possibili·
dadc de cálculo, enquanto o pequeno lavrador, o pequeno trabalha·
dor está esquecido. No ano passado, Senador Marcos Freire, quan·
do os salários foram reajustados, eles já estavam 50% abaixo do seu
nivcl real c, de lá para cá, subiu mais de 50%, De forma que, o que
nós postulamos, segundo nossos cálculos, para o salário minimo,
agora, que o Governo vai lixar é mil cruzeiros por mês, Esse de 750
cruzeiros não satisfaz, ele já está defasado, Mesmo porque, bastou
que se anunciasse o novo salário minimo para que os custos tivessem
esse funcionamento a que V, Ex• se refere. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nós vamos chegar
lá. Pediríamos agora, aos ilustres companheiros que anteriormente
nos solicitaram apartes para usá-los agora c, então, permitissem-nos
adiantar um pouco a matéria, para que, mais adiante, pudéssemos
ouvir, com toda a honra, a quaisquer colegas.
Concedemos o aparte ao nobre Senador Lázaro Barboza, •
O Sr. Uzaro-Birboza (MDB - GO)- Senador Marcos Freire,
quem nega a drenagem de recursos para a produção incide cm mâ·fé.
Ouvimos isso há pouco, do nosso ilustre colega da Aliança Renovadora Nacional. Mas, quem desconhece que o trabalhador de salário
mínimo do Brasil é o mais injustiçado· dentre todos os povos
vizinhos, cm que pecado incide, nobre Senador? O próprio Ministro
hã pouco invocado por V. Ex•, chegou a dizer que 75% do povo
brasileiro, o que equivale a dizer 180 milhões de brasileiros, comem
arroz, feijão c farinha. E V. Ex• talvez tenha ouvido ontem, no
noticiârio de televisão, a afirmativa de uma equipe de médicos do
Rio de Janeiro c de São Paulo, de que 90% das crianças que
ingressam nos hospitais, têm problemas sérios de desnutrição. E por
que isso, nobre Senador? Porque, como V. Ex• bem enfatizou, nós,
infelizmente, com muita tristeza podemos dizer: no Brasil, alimentar·
se convenientemente, é um luxo que apenas po'ucos privilegiados
podem ter.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos a
V, Ex•, c teremos oportunidade de versar esse aspecto do problema
logo a seguir.
Com muita satisfação ouviremos, agora, o nobre Senador
Agcnor Maria.
O Sr. A1eaor Maria (MDB- RN) -Senador Marcos Freire,
quero parabenizar-me com V, Ex•, por trazer mais uma vez a esta
Casa c à Nação, o problema grave da nossa agricultura. Na
realidade, pela pequena e média agricultura no Brasil, não foi feito,
até hoje, nada, Posso afirmar a V. Ex• Existe muita literatura, mas,
na realidade, nada se fez. PROTERRA c PROAGRO não rc·
presentam nada para o pequeno agricultor do Brasil, porque na
opção contratual, nas cláusulas, existem obrigações a que o pequeno
lavourista brasileiro nilo cstâ à altura de poder cumprir. O problema
do salário é o de menos, porque cu não sei, entre o pequeno-médio
proprictârio c o operârio, quem cstâ cm maior dificuldade, pelo
menos no Nordeste, O pequeno lavourista do Nordeste proprietário - tem hoje uma situação muito mais triste, muito mais
grave do que a do operário, O opcrârio ni!o tem com que pagar a
ninguém e o que ele tem nilo responde mais pelo que está dbvcndo ao
Banco do Brasil. Possuir terra c crédito nesse Pais não representa
nada, porque se representasse, aqueles que a possuem viveriam bem.
O crédito tem servido apenas para enriquecer o Banco do Brasil, que
nada tem feito pelo pequeno lavourista brasileiro. 90% daqueles que
ingressaram no crédito do Banco do Brasil, estilo hoje cm diliculda·
de, Por quê? Porque, Senador Marcos Freire, o crédito tem servido,.
tão-somente, para enriquecer o Banco mas não para
melhorar a situação do lavourista brasileiro. O Governo sabe que a ·
agricultura do Nordeste é altamente deficitária, Mas o que faz Sua,
Excelência? Subsidia algum produto? Não! Nilo subsidia nenhum
dos que produzimos no Nordeste, Aumenta, a cada ano que se passa,
as obrignçõcs para com o FUNRURAL. Começou cm 0,5% c já está
em 2,5%, A obrigação dos produtos agrlcolas para com o tributo é
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incidência tributária estrangulou a economia do agricultor do
Nordeste, e posso afirmar, do agricultor de Mato Grosso, onde
estive nu scmuna passada. Conversei ali com vârios agricultores, A
bolsa de arroz fica para eles em 70 cruzeiros e o preço mínimo é
rculmcnte o de 70 cruzeiros. Que ncontece? Na hora de fixar o preço
mínimo pura o arroz é o de 70 cruzeiros, mns na hora de fixar o preço
para cobrar o tributo, a pauta é de 110 cruzeiros, Entende-se, então:
nu hora de garuntir, é um preço c na hora de fixar pura cobrar o
tributo í: outro, setenta vezes maior, t;: preciso que se compreenda.
Não se pode continuar a socializar os prejuízos na mão' de uma
agricultura altamente deficitária e capitalizar o lucro na mão de meia
dúzia. Parabenizo-me com V, Ex• c posso afirmar que, se for
demagogia lutar por aqueles que trabalham e produzem neste Pais,
gritando para que o Governo encontre os caminhos, cu quero
continuar a fazer demagogia neste Senado e neste Pais. Muito
obrigado a V, Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - O Senado já
conhece quem é V. Ex•. a identidade que V, Ex• tem com os
problemas do campo do Brasil. Portanto, colhemos o seu
testemunho como o de um homem que, realmente conhecedor destes
problemas, luta sinceramente pelas suas soluções,
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda a
satisfação ouvimos o Senador Roberto Saturnino, esperando, a
seguir, poder prosseguir um pouco para, posteriormente, conceder
novas intervenções.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Procuro não apartcar
o discurso de V, Ex•. porque estou interessado cm ouvi-lo ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) logicamente, que o aparte de V. Ex• só virá valorizâ-lo.

Sabemos

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ) - ,, mas não posso
deixar passar esta oportunidade para observar um ponto, O
Governo, conforme disse o Senador Agcnor Maria, se recusa a
subsidiar essa dieta mínima a que V, Ex• se referiu, que é de lei, c
que devia ser dada ao trabalhador. O Governo nem retira, sequer, os
impostos que incidem sobre esses bens, como V. Ex• muito bem ressaltou, mas o contra-senso í: que o Governo brasileiro, a Nação
brasileira está subsidiando consumo de outros povos. Na medida em
que, ao exportur nossos produtos, damos isenção de todos os
impostos, crédito de todos os impostos c ainda, financiamento a
juros subsidiudos, o que estamos fazendo é subsidiar o consumo de
outros povos, ao invés de subsidiar esse consumo básico, essencial
àquelas populações brusileiras que, realmente, estilo carecendo,
nccessitundo desta ujuda.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito oportuno o
upartc de V, Ex•, ao qual se poderia acrescer, inclusive, a mão-de·
obra baruta, sucrificundo o nosso povo c que, no final das contas, vui
beneficiar essus exportuçõcs.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Estou estranhando o
eminente Senudor Roberto S!llurnino, S. Ex• disse pura o Senado c
puru u Imprensa, que o Brasil está na recessão c S. Ex• está
reivindicando subsídios. Só se esse subsidio vier do erário do MDB.
Recessão é situação pré-falimcntar e agora, está pleiteando sub·
s!dios. Cui S. Ex•, evidentemente, cm contradição,
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Lamento a confusão
estabelecida pelo Senador Eurico Rezende, Pretendo, na próxima
quurla·fdra, fazer um discurso, onde vou ubordur esse assunto,
Realmente, há uma confusão mas nenhuma contradição,
exutamenle nus épocas da recessi\o que se cortam os impostos e se
propiciam subsídios puru elevar a demundu.

e

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Aguardamos, com
curiosidade c com satisfação, o pronunciamento de V, Ex•, que é
cutedrático na matéria,
Mas, Sr. Presidente c Srs, Senadores, nesta semana cm que se
anuncia a novu fixação de salários mínimos, gostaríamos de nos
prender, especificamente a esta matéria, advertindo, inclusive, que
ao contrário do que muitos alardeiam, nilo é uma minoria da classe
trabalhadora que percebe o sah\rio mínimo.
De um lado, não é possível esquecer que ele é a base de toda a
pirümidc salarial do Pais. Como tal, se distorcida ela, distorcido
estará o que sobre ela assenta.
Por outro lado, os próprios dados oficiais desmentem aquela
assertiva. Assim, o Censo de 70 aponta que, àquela época, 60% de
nossa população ativa ganhava igual ou menos do salário mínimo.
Em Pernambuco, esse percentual chega a cerca de 70%, Donde não há como refutar - não tinham e, como a situação niio terá se
alterado substancialmente, não têm, sequer, como comprar comida
suficiente. Estão, de fato, à margem dos mercados consumidores. No
mais, i: andar a pé, é vestir roupas velhas c estragadas, é curar doença
no tempo ou morrer antes do tempo .. ,
Já não se vive, vegeta-se. A fam!lia do trabalhador à base de
salário mínimo, é doente c subnutrida, Nem ele nem seus dcpcn·
dentes têm como consumir, sequer, 1.500 calorias diárias, quando o
mínimo necessário seria de 3.000 para levarem uma vida ativa
normal. O diagnóstico dessa situação, quem o dá é a própria e
insuspeita Fundação Getúlio Vargas, bem como o Instituto Nu·
cionul de Alimentação c Nutrição, cujos relatórios apontam-nos:
"típico de populações subdesenvolvidas, com baixo nível
educacional c insuficiente renda doméstica",(E.S.P. de 7-3-76.)
No Nordeste, sobretudo, temos a desnutrição crônica, a falta,
sobretudo, de recursos para adquirir o que se necessita. No próprio
Brasil, como um todo, calcula-se que somente 30% do tocai recebam,
diariamente, a alimentação adequada,
Isso reOete-se, necessariamente, no desenvolvimento fisico c
intelectual do individuo - c, conseqUentemente, no da própria
Nação brasileira.
São multidões depauperadas pela fome. E aí vêm as anemias, as
avitaminoses, os ulcijões físicos, os retardados mentais.
'
Não é por acuso que o Brasil apresenta o maior índice de morta·
lidude infantil, em toda a América do Sul: era de 112 para cada 1.000
nascidos vivos, segundo relatório da Organizaçilo Panumcricana de
Saúde, em 1972. Em municípios de nosso Estado já se apuraram
coeficientes de mais de 200 c até de 300 por cada milhar, conforme
pesquisas dirigidas pelo grande médico e cientista pernambucano
Prof, Nelson Chaves.
'
O Sr. Gilvon Rocha (MDB- SE)- V. Ex• dá licença pura um
upartc'!
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ainda ontem, o
Jornal du Brasil, trazia matéria especial mostrando que os índices de
mortalidade infantil (taxa por 1.000 nuscidos vivos ou por 1.000
menores de I uno) tem-se elevado neste triênio 72(74, inclusive nus
grandes capitais. E di1. que os mais altos índices absolutos (que
também revelam uma ucelcruçilo no crescimento) correspondem,
exatumente, ucupitul de Pernambuco- o Recife: 178,4; 229,0; 256,4
nestes últimos 3 unos.
umu uceleraçilo, portanto, progressiva c assustadora,
Concedo o upurte uo nobre Senador Gilvan Rocha.

e

O Sr. Gllvnn Rocha (MDB - SE) - Apenas, para dur um
adenda ao discurso de V, Ex• sobre esses dados de imortulidudc in·
funtil, E percebo que V. Ex•, com u suu perspicácia, já os utualizou,
paru tristeza nossa, Realmente, as últimas publicações upontum puru
o Nordeste, um lndice de mortalidade igual ao dus tribos ufricunus e
de ulgumus regiões du lndiu, o que é dito aqui com inequlvocu triste·
zu. E ucresccnte·se, Sr. Senador: a mais recente pesquisa publicudu
pelo.IBGE, unuúrio estul!stico do Brasil, em número recenllssimo,
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"'

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A autoridade de
médico do Senador Gilvun Rocha vem, assim, corroborar todos
esses dados denunciadores da difícil situação em que se encontra o
Brasil.
Igualmente encontramos aqui, nu revista Veja do último dia 21
de abril- para ver que esse fenômeno não é sequer apenas da região
subdesenvolvida do Nordeste- dados mostrando que a cidade de
São Paulo, que concentra em seu portentoso parque mais da metade
da produção industrial do País, superou, este uno, o seu próprio
recorde de mortalidade infantil. E observa o Professor Arnaldo
Augusto Franco Siqueira, da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo:
"!';: melancólico que tenhamos chegado a esse ponto. A
mortalidade infantil é um importante indicador de saúde pública. Quando vai mal, as condições de vida da população
também são ruins,"

E lemos, a seguir, nessa mesma matéria:

"Mesmo organismos governamentais reconhecem,
ainda, que um dos fatores determinantes da elevação da taxa
de mortalidade infantil í: a queda do valor real do salário
mínimo,"

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
f: sobre este mesmo assunto.

·o SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Gostariamos que
fosse realmente curto, para que nua ficássemos a meio caminho dá
exposiçuo que temos a fazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V, Ex• tem da Casa o
tempo que quiser; sabe que a Mesa é muito generosa ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Espero que o seja.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- E se o assunto não se contiver nos limites do discurso de V. Ex•, a Casa prorrogarA o seu tempo.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigado.
Que como V, Ex•, fale o Presidente!
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O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- C;: uma verdade inconcussa
hoje, uma verdade universal, indiscutida nos sctores médicos, que se
a criança, até aos três anos de idade, não toma leite, sofre irremcssíveis lesões cerebrais. Então, no Brasil, está havendo o seguinte: como
quase ninguém, nas populações de renda mais baixa, toma leite,
quando conseguimos fazer com que algumas crianças escapem da
mortalidade infantil, elas escapam apenas fisicamente, porque
mentalmente jil estuo irremissivelmente prejudicadas. E veja V, Ex•
como as coisas suo desigualmente tratadas: o Governo subsidia trigo
hil muito tempo, no Brasil; aliás, quando não precisava subsidiar,
porque- como V. Ex• sabe- de uns anos a esta parte bastava que
se plantasse trigo em lugar da soja, isto é, bastaria dar financiamento, para que tivéssemos suficiência de trigO no País: mas, mesmo
assim, importamos 550 milhões de dólares em trigo, ainda assim
subsidiado. Entilo, veja V, Ex• que as camadas mais baixas da
população nilo comem trigo; quer dizer, o trigo é pura o pilo do rico;
o trigo é que é subsidiado. O pobre come feijão-mucussu, feijão
ruim, c farinha de mandioca, Esta, sim, i: que merecia ser subsidiada,
pelo menos com u retirada - como defendem os nobres Senadores
Agcnor Maria c Roberto Saturnino- dos impostos.
O SI!, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeçemos, uma
vez mais, a colaboração de V, Ex•
Gostnriumos de salientar que, anteriormente, nesta Cusu e nu
Climara dos Deputados, jâ tivemos oportunidade de expressar nossa
estranheza - c inclusive de ouvir iguais formulações por parte de
ilustres colegas, independentemente de cor partidária- cm rclaçi\o a

um fato que se nos afigura verdadeira ironia oficial, o de que
levantamentos feitos comprovam ser o custo de vida mais alto no
Norte e no Nordeste, do que no Centro-Sul e demais regiões do Pais,
e, no entanto, encontrarmos, no Nordeste, o mais baixo nfvcl de sulârio mínimo estabelecido pelo Governo,
Por mais de uma vez, como dissemos, temos levantado publicamente este problema, a exemplo do que ti:m feito inúmeros integrantes desta Casa, na esperança - vã esperança - de que a fixação
daquele teto viesse a ser superior aos demais, levando em consideração, mesmo, as condições de nossa região, onde a vida é mais cara e
muitas vezes mais dura.
Talvez queiram consagrar a barateza de nossa mão-de-obra,
como um dos atrativos para os investimentos com os quais se propõe
desenvolver o Nordeste. Recusamos mais esse sacriffcio imposto ao
povo. Não queremos edificar o nosso progresso, a exemplo das
pirâmides do Egito, a custo do trabalho escravo.
Para evitar tais distorções, que se estabeleça, antes de mais nada,
a uniformização dos salários mínimos para todo o País, nivelando-os
pelo das regiões mais ricas. Quando nada, c de imediato, como mais
uma etapa nesse rumo, extingam-se as sub-rcgiões, dentro de uma
mesma região ou, pelo menos, dentro de um mesmo Estado.

f: que não se justifica que Est"ados ou simples cidades limítrofes
C sujeitos a mesmas agruras econômicas, financeiras c sociais,

tenham tetosdiferentes de remuneração básica.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um
aparte?

o. SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Não se diga,
igualmente, que o desaparecimento de salários mínimos regionais
tem que se dar de maneira gradativa para não provocar reflexos
económicos negativos, como o do desemprego nas regiões menos
desenvolvidas.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN. Com assentimento do
orador.) - Senador Marcos Freire, industrializar o Nordeste sem
fortalecer o setor primário, não vai representar nada. Depois de
industrializar o Nordeste e automatizar essas fábricas nüo vamos ter
condições de rentabilidade pura concorrer com as demais fábricas do
Sul. Dai, pergunto: uma fábrica automatizada vai aproveitar a mãode-obra ociosa do interior do Nordeste - nilo vai. Quanto vai
representar para o erário cada fábrica automatizada? O que í:
realmente importante é favorecer e estimular a agricultura,
fortalecendo o setor primário, porque não se compreende querer
industrializar o Nordeste para aquela regii!o, amanhã, industrializada, vender essa manufatura a quem? Parabenizo, mais uma vez, V.
Ex• e afirmo: o caminho é olhar-se para a agricultura. E não se pode
olhar a agricultura brasileira sem ver o problema da Reforma Agrãria, qile ar está desde 1964 com a Lei Custello Branco, e até hoje nilo
se fez nada, porque a colonização é u'topia ou uma maneira de sedespistar a real Reforma Agrária que temos que fazer no Brasil. Muito
obrigado a V, Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tem toda a
razão. O processo desenvolvimentistu tem várias facetas, c não pode
ser bem sucedido, se nilo for encarado de um modo panorâmico,
integrando, inclusive, o desenvolvimento industrial com o
descnvolvimento.ugrlcola.,... e, no caso especifico, u reestruturação
du economia agrária no Brasil.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Permite V, Ex•?
O SR. ~!ARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouvimos, com
sutisfuçi\o, o nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA - ES)- Obrigado a V, Ex•
Ex• focaliza - c muito bem - u questão do nivelamento do
salârio mfnimo. Esse problema vem merecendo as preocupações e as
ocupações de todos os Governos Revolucionârios. Em 1964, nós
tínhamos um quuntitutivo enorme de regiões através dus quais sr.

v.
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número dessas regiões foi - c V. Ex• deve reconhecer acentuadamente reduzido. E é propósito do Governo - nilo de
imediato- mas após ...

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ~isso que lamenta·
mos. f:: exatnmente isso que lamentamos: que ainda não se tenha
chegado u esse objctivo final da uniformização total.
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES)- O Governo pretende
uniformizar,
O SR. M,\RCOS FREIRE(MDB- PE)- Pois não.
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - E isto já foi
olnunciudo, Mas essa uniformizução não se dará agora, naturulmenlc, por motivos ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- f:: isso que lamenta·
mos.

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES) - ... de ordem técnica.
Mas progrediu-se muito nessa uniformização. Antes, a
desunlormizaçiio ora absoluta. Hoje, ela é bem relativa c, de acordo
com o propósito do Governo, tende a desaparecer, para haver apenas um Sill{lrio mínimo.·Nào sei quando, mas essa conquista virá.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu não cru nascido, Ex• ...
O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES)- Sim, mas V. Ex• tem
bons livros, V. Ex• tem boa memória, memória de Alcorão, de.
maneira que pode, perfeitamente, pela atenção que dedica às coisas
do pussado, saber que de 1930 a 1964 decorreram trinta c quatro
anos, cm que a falta de uniformização do salário minimo era total.
Veio 1964. Estamos, hoje, com doze anos de Governo Revolucioná-·
rio- c doze ános não significam quase nada na vida de uma Nação
- e já estamos alcançando a uniformizaç~o do salário m!nimo uma
redução grande, repito, no quantitativo de regiões. Mas V. Ex•, o:
que deseja, é que os fatos económicos c os fatos sociais se'
transformem, assim, da noite para o dia, isto é, na velocidade que,
separa a demagogia oposicionista das eleições de 15 de novembro.
deste uno.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB radicalismo, Sr. Presidente!

PE) - Isto i: que é

Radicais, nós não nos consideramos, nem na política nem na
economia. embora no caso específico aqui versado se juntem econo·
mia com política.
Realmente, elevar o salário mínimo do Nordeste; pelo menos a
igual nível das regiões mais ricas deste Pais, i: também um imperativo
O SR. MARCOS FREIRE (MDB -PE)- f:: uma boa e má
de natureza político-institucional porque i: dispositivo do atual texto·
notícia. Boa. no sentido de que realmente o Governo estâ convencide 1967, que preceitua que o salário mínimo tem que satisfazer às
do da necessidade de chegar u essa uniformização; má, naquele outro
necessidades básicas do trabalhador e de sua família. E isto não vem
<1specto que nos parece implicar numa injustiça social, de demorar
sendo respeitado. Ao mesmo tempo, também economicamente se
uma medida que realmente viria melhorar a situação de vida,
justifica isto. Temos aqui. por exemplo. recortes que trazem declarasohrctudn, d:1qucla regiões - como tivemos oportunidade de
ções dos fornecedores de cana de Pernambuco, mostrando a sua
:u.:cntuar- que vivem sob o muis alto custo de vida do Puis c, no
preocupação com a mão-de-obra no campo, para a próxima safra de
ent:mtn. com o teta mais baixo do salário mínimo. Diziamos, inclusi- •
1976/1977, visto que 60% dos cortadores de cana estão debandando
vc ....
dos engenhos, na fase da moagem (Diário de Pernambuco de 17-3-76).
E por que isto? Porque eles procuram outros centros que pos·
O Sr. Eurico Rozcndc (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
sam remunerá-los melhor, sobretudo centros do Sul do País. Aqui
aparte'! Para então complementar ...
está, com todas as letras:
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Agradeccriamos a
"Os baixos salários são uma das causas da evasão de
brevidade ...
trabalhadores da Zona da Mata Pcrnambucana" (Jornal do
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- V. Ex•, na politica, é
Brasil, 18-3-76).
um radical. Na economia, também. Então, o Governo já está nivelanQuem o afirma é o Presidente em cxcrcicio da Associação dos
do o salúrio mínimo: jú está com estudos bem avançados, para a
Fornecedores de Cana de Pernambuco. Fuga esta que poderá,
unili.1rmizacào que vai ser alcançada: ainda assim, V. Ex• lamenta.
repetimos, prejudicar a safra 76/77. E sabem por quê? Porque o
Om. csti1 aqui o eminente Senador Roberto Saturnino. Sabe S. Ex•
- c até cu sei. que nào sou Economista que as mutações sócio- salário-base da lavoura cana vieira i: de doze cruzeiros por dia.
Ninguém vive bem com doze cruzeiros por dia. Vive, sim,
ccunômic<IS são feitas gradualmcnh:, principalmente num País em
encurtando
o seu período de vida, sacrificando a sua família e vendo
dc:-;cnvolvimento e com imensas regiões subdesenvolvidas. ·
os seus filhos nua atingirem, sequer, a idade adulta.
·
O SR. ~1,\RC'OS FI!EIRt: (M DB- PE)- Agradecemos ...
O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) -Senador, apenas pura
uma frase.
O Sr. Eurico llczcndc (ARENA - ES) - V. Ex• vai-me
permitir concluir. Ainda nuo estou fazendo discurso, não. Estou nu
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Daí porque não
contt!nçr1o r~gimcntal do upurtc. O eminente Senador Leite Chaves,
nos conformamos - sobretudo, quando o Líder do Governo vem
411c não deli:ndc o Banco do Brasil, de maneira alguma, - mas há
conlirmar u convicção a que chegou o Executivo, da necessidade dei
unws criticas tremendas aí ... O eminente Sc:nudor Agenor Maria
!-!C chegar i1 uniformização do sall1rio mínimo - que se adie essa!
qU<ISc (.JUC urruncou os intestinos do Banco do Brasil, sem anestesia, c medida, em detrimento dos trabalhadores do Nordeste brasileiro.
nno hnuvc ;1 menor puluvra. V, Ex•, implicitamente, concordou que
O Sr. Lázaro Burboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
o Banco do Bmsil nuo tem feito nada neste País. Nada. Nada! Está
p:ltWndo nwl o's scus funcionários, gustundo dinheiro com os mes- aparte'! (Assentimento do orudor.) Senador Marcos Freire, apenas,
pura lembrar que, hú poucos dias, reconhecendo que este é um dos
mos. Deve ser isso, nUa'! E inclusive o Senador Leite Chaves estava
pontos cruciais da vida brasileira, o nobre Senador pelo Rio Grande
g;111handu dinheiro Iii, sem utilidade nenhuma ...
do Norte, Dinurte Mariz, ali mesmo, ao ludo do eminente Senador
O Sll. ~IAIICOS FIIEIIIE (MDB- PE)- Ex•. solicitamos Eurico Rezende, fez um discurso, pedindo ao Governo a uniformizau cnmpreensim de V. "-'' <JUe, como Lid" dl! ARENA, pode falar ção do sulúrio mínimo c S. Ex• não considerou demagogia barata.
mllomlmumcntc sohrc t:~sc tcmn,lo!lo lt seguir uo nosso discurso.
No uno passado, tramitava no Congresso Nacional uma proposição
visando
i1 extinçiio das sub-regiões, uniformizando o sulúrio mfnimo
O Sr. Eurico llczcndc (A RENA - ES)- Vou concluir o meu
apmtc, V. Ex~ lamenta porque a uniformização niio veio ontem. Mas rcgionu! ...
nilnlamcntou ainda tl rato dc cm 1930 ...
O Sll. MAIICOS FREIIIE (MDB- PE)- Quando nada!
1
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infcllzmcntc, por mais que lutassen1 os pnrlnmcntarcs do M0'8
presontcs àquela Comissão- e cu era um de seus integrantes- não
conseguimos aprovar a medida, porque a ARENA tinha instrução
para rejeitá-la. Era a contribuição que queria trazer ao
pronunciamento de V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeçemos o
aparte de V. Ex• c ouvimos o nobre Senador Agcnor Maria.
O Sr. Agenor Maria (M DB- RN) -Senador Marcds Freire,
citado pelo meu caro amigo, Senador Eurico Rczcndc, a respeito da
questão do Banco do Brasil, posso afirmar que, realmente, hoje! o
funcionário do Banco do Brasil ganha mal. Já foi bom ser funcioná·
rio desse Banco, hoje não é mais. Posso afirmar, também, que o Bnn·
co do Brasil, sendo o 17• maior do mundo cm capital, é o que tem
mais lucro no universo. Enquanto o Banco da França, o maior do
mundo, depois do Banco americano, teve um lucro de 70 milhões de
dólares, o Banco do Brasil teve o dobro. Senador Marcos Freire, não
entendo que, sendo o Banco do Brasil o 17• do mundo, cm capital,
upresente mais lucro. Quanto ao salârio mínimo, rcahl!ente,. a

divisão caiu de 18 para 5 regiões, mas o salário de hoje compra menos do que o salário 'de 1960. O Senador Eurico Rczcndc pode verificar isto pelos dados da Fundação Getúlio Vargas, O salãfio
melhorou, como? Se o salário, hoje, compra menos do que o de 1960,
melhorou coisíssima nenhuma! Muito obrigado a V. Ex•.
'
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Senador Agenor
Maria, por sinal, tenho aqui um quadro, que integra este
pronunciamento, mostrando a variação do poder aquisitivo dos salários mínimos nos últimos doze anos:
Variação do poder aquisitivo real dos salários mínimos nos últimos 12
anos.
Vigência
Fcv. 64/fev, 65
Mar. 65/jun, 66
Jul. 66/fev, 67
Mar. 67/jul. 68
Ago, 68/abr, 69
Jun. 69/abr. 70
Mui.. 70/abr. 71
Mai. 71/abr. 72
Mui. 72/abr. 73
Mui. 73/abr. 74
Moi. 74/nov. 74
Mai. 75/abr .. 76

Sahirlo
Cr$42,00
Cr$66,00
Cr$84,00
CrS 105,00
CrS 129,60
CrS 156,00
CrS 187,20
CrS 225,70
CrS 268,80
CrS 312,00
CrS 376,80
CrS 532,80

Poder
Aquisitivo
+ 1,52
- 5,33
- 13,7
-16,34
16,75
15,34
16,87
15,90
12,68
-12,08
- 15,15
- 7,97

t:, realmente, uma estatística assustadora, Ainda mais, se nós
consultarmos a CP! de Salários, há pouco realizada na Câmara dos
Deputados, vamos verificar, segundo o levantamento procedido pelo
DIEESE, (Informe Estat!stico, mnio/75) que, cm dezembro de 1970,
deveriam ser trabalhadas 103 horas c 19 minutos, para poder o
trabalhador adquirir a sua alimentação. Pois bem i Em dezembro de
1974, o tempo necessário para adquirir essa mesma raçilo essencial
miníma estava em 157 horas e 59 minutos, Houve, pois, cm apenas
quntro unos - de 1970 u 1974 - a necessidade de renlizar um
esforço adicional de 53%. t: prova evidente da diminuição do valor
aquisitivo do salário minimo. Pouco importam os valores nominais;
o importante é o poder de aquisição real do trabalhador, Nem os
próprios elementos que compõem o Ministério do Presidente da
República negam a quedn desse poder aquisitivo nestes últimos doze

42,7%. Como se vê, no auge do crescimento brusilciro, quundo seria
lógico um alivio du situação do trnbulhudor, é-lhe exigido um
esforço adicional. Se há mais riqueza c uns estão mais sacrificados,
não há como concluir senão que uns estilo açambarcando os
benefícios do progresso nacional, feito, assim, às custas da massa
trubulhudoru. Aliás, é sabido que, na primeira fase, a politica salariul
esboçada nos meados de 1964 surgiu como um dos instrumentos de
controle innucionário de preservação da taxa de poupança. O
próprio Ministro Mário Simonsen (Política Anti-inOacionária: a
contribuição brasileira, in Painéis Internacionais sobre descnl'ohimen·
to econômico BNDE·APEC, Rio de Janeiro, 1974, pág, 114) afirma,
u respeito que os reajustamentos normalmente seriam menos do que
proporcionais ao aumento do custo de vida desde a última revisão.
Portanto, é S. Ex• mesmo quem proclama que se tirou da boca do
trabalhador brasileiro aquilo que ele jâ comia, cm favor do tal
"milagre brasileiro".
O Ministro do Trabalho, Arnaldo Pricto, cm recente exposição
feita nu CPI de Salários, instaurada nu Câmara dos Deputados,
reconheceu, por sua vez, que, ao longo da década de 60, houve, de
fato, perda do poder aquisitivo do trabalhador.
Entre os quadros que apresentou, constata-se que o maior
salário mínimo no mês de janeiro de 1959, a preço de fevereiro de
1976, cru de CrS 1.135,00, Isso representa quase o dobro do mesmo
salário pago cm janeiro de 1976 (Diário de Brasnia de 19-3-76),
O Sr. Agenor Maria (MDB artificial tudo isso,

RN) -

Vê V, Ex• como é

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Por aí se vê,
também, que não era despropositado o estudo do DIEESE, do uno
passado, recomendando, em abril de 75, um salário mínimo entre
CrS 1.418,58 e Cr$ I ,880,44, de acordo com as vã rias regiões. E, no
entanto, o maior salârio mínimo foi fixado em apenas CrS 560,70,
ntualmente vigente.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Permite-me V. Ex• um
aparte, Senador?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB satisfação o Senador Gilvan Rocha,

PE) - Ouvimos com

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Uma vez que, no seu
discurso irrespondivel o único argumento da Bancada do Governo é
que nós temos pressa, eu quero apenas avivar os ouvidos do ilustre
Vice·Líder da ARENA para uma frase- que não tem nada que ver
, com o MDB- conhecidíssima, do grande economista Keynes: "A
longo prazo, todos estaremos mortos."
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o
aparte de V, Ex•, que é muito oportuno.
O voto cm separado do MDB, na CPI sobre estrutura salarial
brasileira, mostra que, enquanto todos os demais sctorcs da economia nacional, no período de 1960 a 1970, cresceram cm percentuais
elevados, alguns como o setor da indústria, atingindo a 22Q% c o
agrícola, u 100%, elevando o PIB em 170%, a remuneração do tra·
bulho não acompanhou sua evolução, ao contrário, decresceu em
mais de 40%, naquele período, provocando forte concentração de
riquezns e de rendas nas mãos de poucos.
A comparação entre os resultados do Censo Dcmogrúfico de
1960 e 1970 evidencia, por sinal, o aumento da disparidade entre
uma minoria que passou a deter uma fatia maior do bolo da riqueza
nacional, enquunto diminuiu a que cabia aos mais pobres.
Assim temos:

Populnçiio

Pnrliclpnçiio nn Renda
1960
1970

Diferença

unos,

80%

45,52%

36,82%

·B,70%

Podcrlumos ver, inclusive, tendo como fonte essa mesmu CPI,
que a variação anual acumulada do Produto Interno Bruto utingiu u

20%

54,4K%

63,18%

+ 8,70%

-444Como se vê, o fosso se tornou muito maior, diminuindo a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V.. Ex• um
participação da maioria de 80% cm igual proporção a do crescimento aparte?
da minoria de 20%, Desses, por sua vez, os 5% mais ricos, que
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Com prazer.
detinham 11,72% da renda total cm 1960, passaram a ter, cm 1970,
17,77% da renda nacional (IBGE).
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- A respeito da vida sin·
Dai acentuar aquele voto que a política salarial, adotada a par- dica! brasileira, V. E~• há de convir que esse sistema melhorou sensitir de 64, conseguiu transferir dos salários para os investimentos, velmente, a serviço do Pais c da própria classe sindicalizada. V. Ex•
privados e governamentais, os resultados do crescimento da econo- se proclama muito jovem- c, realmente, o é-, mas deve se lembrar
mia, repelindo, assim, qualquer preocupação de distribuir, de mpdo de que os sindicatos, hã alguns anos, dominados por minorias comu·
justo, os frutos do progresso, permitindo real participação dos ·nistas c lideranças espúrias, eram instrumentos vigorosos de badcrna
trabalhadores na produtividade da economia brasileira.
diária nas ruas e de agitação constante nos campos.
Dai por que estudos do Instituto de Saúde, da Secretaria de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Lembraria a V. E~•
Saúde do Estudo de Silo Paulo ("Mortalidade Materna e na Infância
que isso não está cm jogo.
no ESP de 1960 a 1970"; publicação n• 24, 1975), confirma que:
O Sr. Eurico Rezeade (ARENA- ES)- Mas, V, E~• me deu o
"Com a esplrallnRaclonárla, desde os primeiros anos da
aparte ...
década de 1960, o valor real do salário mínimo sofreu severa
redução, que repercutiu de maneira senslvcl sobre o nlvcl de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pediria a V. Ex•
vida da população, refletido nos altos índices de desnutrição que se restrinja aos problemas que estilo sendo tratados c para os
e elevação dos coeficientes de morbidadc c mortalidade" quais se está pedindo solução. Não vamos desbordar para outros ân·
gulos aqui não versados ...
(pág. 21
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"a partir dai (1964) a mortalidade infantil passou a
apresentar valores progressivamente crescentes c que foram
maiores para o Interior que para a Capital". (pág. 106) , ..•.
Em 1970, o coeficiente de mortalidade infantil atingiu o mesmo
nível registrado em 1950, isto i:, 20 anos antes - entre as causas
apontadas, estão, cxatamcntc,
"Os baixos níveis salariais registrados na década de 60"
os quais
"reduziram, significativamente, o poder aquisitivo das
classes menos favorecidas, prejudicando, certamente as
condições de alimentação da população (pág. 117).
reconhecemos- e não há por que negar-. que o Governo vem
se sensibilizando para a luta, há muito sustentada pela Oposição, em
favor de aumentos mais substanciais que evitassem a continuação da
perda do valor real da remuneração do trabalhador brasileiro. Mas é
preciso mais: é preciso superar a enorme defasagem existente na
estrutura do salário mínimo, ao longo dessa última década, em face
do arrocho salarial nela imperante. Esse, por sinal, o item I constante
do documento subscrito por 40 entidades sindicais de trabalhadores
de Minas, contendo uma série de pleitos dos mais justos. Talvez por
isso é: que o tenham taxado de subversivo, inclusive pela Imprensa. A
que respondeu, muito oportunamente, o Presidente do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Minas, Dldimo de Paiva, que a função de
um sindicato ê reivindicar e não homenagear (Diário de Brasma, de
12·3· 76).

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- São despertados seus
agradecimentos, quando seus eminentes colegas de Partido concordam com V. E~• V. Ex• fica com a sua bela fisionomia.,.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Não vamos fazer
aqui o histórico da vida sindical brasileira do passado, assunto que
permite um pronunciamento à parte. Não cstã cm jogo isso. Pensamos que, com o aparte, V. Ex• viria mostrar que vai ser readquirido
o poder aquisitivo do trabalhador, com os novos nlvcis de salários
mlnimos que vão ser fixados, ou então dizer porque não será isso
possível.
O Sr. Eurico Rezeade (ARENA -:- ES)- Grande democrata ê
V. Ex•! Antes da concessão do aparte, hã a condicionante da fixação
do tema.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sempre soube que
o aparte deve cingir-se à matéria tratada, Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- A intervenção é pcrti·
9cnte, pois V. E~• falou em sindicato. E eu vou concluir.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a V. Ex• .

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Antes, os sindicatos,
·neste Pais, eram fator de bagunça, de agitação, de esforço conli·
nuado para importação do comunismo ateu c materialista. Hoje
V. Ex• censura c critica o sindicato. Por quê? Porque, além de um
função reivindicatória, tem também carâter de prestação de serviÇos.
Ele reivindica melhores condiçõcs.ialariais, mas, através do Plano de
Valorização Sindical, instituído pela Revolução, distribui bolsas de
estudo para os seus associados, presta assistência médica ambulato·
rial odontológica. E V. Ex• censura o Governo por isto, dizendo que
sindicato
só existe para reivindicar salário. Estranho isso que V. Ex•
fi que estamos assistindo a uma verdadeira distorção em que
muitos dos Sindicatos, atrelados a interesses outros, ficam promo- está dizendo. A vida sindical brasileira hoje está normalizada. Os
sindicatos estilo prestigiados c colocados a serviço do interesse nacio·
vendo assistência médica, assistência dentária e, muitas vezes, de
nu I. Dar por que eu não aceitar a lese de V. Ex• de que o sindicato
c~nh.o me~ame~te.soci~l, esquecendo-se de que o dever primeiro do
Stndtcato e revmdtcar, e batalhar por melhoria de condições de vida só é feito para reivindicar aumento salarial. Absolutamente. Sindi·
cato é para outras tarefas também, inclusive esta, de distribuição de
de seus associados.
bolsas de estudo, de prestação de serviços médicos hospitalares e
Sr. Presidente, é: tal o signincado do referido documento, que odontológicos. Finalmente, a execução plena do Plano de Valori·
solicitumos seja considerado como parte integrante deste pronuncia- zução Sindical, que não eslâ merecendo a sensibilidade de V. Ex• Por
mento. Esperemos que na fixação dos novos fndiccs de salário mi· outro ludo, V. Ex• há de permitir que conclua.
nimo, restabeleça-se o poder aquisitivo do trabalhador, ao nlvel de
O SR •.MARCOS FREIRE (MDB - PE) - fi o que estou
1965, restituindo-se-lhe, assim, as condições financeiras que perde~
aguurdundo, Ex•
após o Movimento de 64. E que lumbl:m, cm cumprimento no aluai
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Os sindicatos não
texto constitucional, leve-se em conta não apenas as necessidades do
trabalhador individuul mas as du fumflin que têm o direito de cons· vivem por ui u homenagear governo. O que eles fazem é, quando,
tituir.
realmente o Governo drcnu puru os seus associados bencffcios, em

-445termos nmpliativos da Previdência Social, manifestar o seu reco·
nhccimento.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço a intcr·
venção de V. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não vai V, Ex• me
permitir nem concluir o pensamento?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu pensei que já o
tivesse feito ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -

ES) -

Democrata que

V, Ex• é ...

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... continuo aguar·
dando Excelência. A pausa foi um pouco prolongada c julgamos que
V. Ex• tivesse chegado ao fim do seu aparte.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• teima cm não
conhecer fatos do passado. Mas a memória verdejante de povo pode,
perfeitamente, estabelecer um confronto entre a vida sindical do pas·
sado c a vida sindical da atualidadc. Excelência, se aquele sistema
sindical continuasse no País, V. Ex• não estaria no Senado do Brasil,
estaria no politburo brasileiro.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• preocupa-se
demasiado com o passado, nós, olhamos para o futuro.
Fica registrado, pela Taquigrafia, o que dissemos, cm relação
aos Sindicatos, bem como aquilo que V. Ex• afirmou, distorcendo as
minhas palavras. Assim se esclarecerão as duas posições.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Senador Marcos Freire,
permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com satisfação ·
ouviremos o eminente Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Senador Marcos Freire,
não sei se haveria ainda tempo, mas seria interessante que V. Ex•
lesse o Memorial do Sindicatos Mineiros, já referido por V. Ex•, na
defesa do ilustre Dídimo Paiva, memorial entregue a Sua Excelência
o Senhor Presidente da República, quando de sua visita ao Estado de
Minas Gerais, para que o Vicc.. Lídcr do Governo, nesta Casa, conhe·
cesse de perto o pensamento de V. Ex• a respeito dos sindicatos brasi·
leiros.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Por esse motivo é
que solicitamos fizesse esse memorial, parte integrante do presente
pronunciamento, face à importância do que ali está contido.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não menos grave ê o descem•
passo crescente entre os altos salúrios e as bases do salário mínimo
vigorante no Pais
O Prof. Eduardo Matarazzo Suplicy, Chefe do Departamento
de Planejamento e Análise Econõmica Aplicados à Administração,
da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Funda·
ção Getúlio Vargas, divulgou dados que indicam que
"as disparidades de remuneração no Brasil aumentaram
substancialmente de 1969 u 1975, agravando a tendência de
crescente desigualdade que havia sido registrada de 1960 u
1970". (Folha de Silo Paulo, de I5·2· 76.)

I
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A exemplo do modelo oconõmico de que faz parte- eminente·
mente concentrador de rendn - u política snlarial, clu também tem
iguais curnctcrísticas, vindo em detrimento da grande massa traba·
lhndorn do Brasil.
Já no uno pussndo, o MDB, utrnvés du pu lavra do seu LIder,
Scnudor Franco Montoro, denuncinva, deste mesmo plenário, que
enqunnto em 1962 se buixnvn umnlei, no Brnsil, cstubelecendo em 18
vezes n diferençn maior entre o valor de salários pngos pela
i\dministruçilo Públicn, hoje essn rclaçüo nproximuvn-se a 200 vezes.
Exemplilicou mostrando que, nu Argentinn, essn difcrençn é de 8
vc1.cs c, nu lnglutcrra, 12 vezes.

Recentemente, dentro dessa mesma ordem de preocupação, o
••·Deputado Clóvis Stcnzcl - homem inteiramente identificado
com o regime vigente c, como tal, acima de qualquer suspeita - cs·
crevia artigo (Correio Brazlllenae, de 11·3·76) cm que dizia:
"Nos países cconõmicu c socialmente cvoluldos, o homem de
bom status vale, no máximo, dez vezes mais do que o homem
de classe inferior. No Brasil, a distância é de cem vezes. I;;
raro um servidor do Governo, um técnico de uma empresa,
ganhar dez mil dólares nos Estados Unidos; Porém é comum
o vencimento de mil dólares para os trabalhadores.
No Brasil, tanto na empresa privada, nas profissões liberais,
como entre servidores públicos, há vencimentos de quarenta
:e cinqUenta mil cruzeiros, No entanto, milhares c milhures de
trabalhadores ganham apenas seiscentos cruzeiros."
E mais adiante:
"No próprio Portugal de Marcelo Caetano, tão
·estigmatizado, as diferenças, as distorções salariais eram de
um para seis. No Brasil é de um para cem."
E ainda:
"Se o motorista ou o garção americano pagam quarenta
dólares por uma consulta, não pagam mais do que cinco por
cento do salário por um simples exame médico, o que já é um
absurdo. Mas, no Brasil, pelo menos cm Brasília, a consulta
custará a metade do salário de um trabalhador. Vejam o
·quanto ganha o advogado c o seu empregado de escritório. o
quanto ganha o dentista e a enfermeira que atende o gabine·
te, o quanto ganha o barnubé c o Dirctor do DASP, o quanto
ganha o dono do cartório e o homem que realmente faz a
escritura, o quanto ganha o agente de segurança c os homens
aos quais tem de prestar seguro."
·
Não há dúvida, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que, efctiva·
mente, a disparidade é enorme e- pior ainda- cada vez maior.
Agora mesmo, o reajustamento concedido ao funcionalismo
civil e militar. estabelecendo percentuais diferenciados cm função da
categoria profissional, veio agravar essa situação, beneficiando a uns
com 30% c a outros com até 300%, configurando-se não apenas como
mais um instrumento concentrador de renda, mas, iguAlmente, cm
grande distunciador de valores salariais entre os mais c os menos
remunerados no serviço público.
A respeito da matéria, o semanário Opinlio, de 12 de março
mostra que, nos últimos unos, aumentou geometricamente a diferença que separa, também, os executivos c técnicos mais especializados dos operários e trabalhadores da indústria, cm termos de venci·
mentes.

Transcrevcmo·lo, ao se referir à tese de mestrado do Professor
Domingos Zurron, na Escola de Administração Superior da Funda·
~iao Getúlio Vurgas, buseadn nos dados levantados pela Pesquisa em
Relações Industriais c em números coletados pela Morris, Morgan
Engenheiros e Consultores Associndos:
"No ano passado, um gerente·gerul de média ou grande cm·
presn em Silo Paulo ganhuvn, por mês, o equivalente a 90
salários de um servent~ de construção- contra 65 vezes, cm
I969, O ordenndo pago uos executivos brnsilciros é maior
que o entregue u pessoas cm postos semelhantes, nu maior
parte dos países industrializados, garante u firma Towers,
Perrin, Forst and Croshi, dos Estados Unidos. E diz mais: o
diretor-gerul de umu empresa de porte mi.:dio gnnha em
médiu 5% muis que o sulário húsico de seu colegn ianque.
Exatnmcnte o oposto cstlt ocorrendo com os trnbulhadorcs
de bnix:t qualificaçi\o, qu~ percebem , no Brasil, USS 50 cm
môdin. Ou seja, 10 vezes menos do que(: pago a quem dcsem·
rcnhu funções scmclhuntcs, nos Estudos Unidos.''

-~6-

Grandemente elucidativo é o quadro publicado por outro scma·
aário, Movlmenro, cm 1•-3-76, acerca dos aumentos salariais havidos
nus diversas faixas de vencimentos, Ei-lo:
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Opinião, mesmo número, adianta que o resultado dessas
disparidades - que, segundo o Professor Eduardo Matarazzo
Suplicy, provavelmente aumentaram "de forma mais rtlpida do que
cm quase todos os países do mundo" - foi uma situação em que as
diferenças entre o que ganha um servente- ou um trabalhador rural
do Nordeste- e um executivo de alto nível, só podem ser medidas
cm centenas de anos.
Movimenro, igual cdição,jtl dizia, iguaimcnre, que
"Os estudos de Suplicy indicam ainda a relação entre os
salários nominais de diversas categorias, c, como cm geral, se
ampliaram os diferenciais de remuneração. O gerente-geral o mais alto nível de hierarquia pesquisado pela Morris e
Morgan - de uma grande empresa cm São Paulo c no Rio de
Janeiro, por exemplo, ganhava cm média 6S vezes o salário de
um servente nu co~strução civil cm São Paulo, cm outubro de
1969:81 vezes cm outubro de 1972, e 90 vezes cm outubro de
1975. A diferença torna-se consideravelmente maior quando
são adicionados os bencffcios concedidos aos executivos.
Nesse caso, o gcrentc·geral ganhava de 144 a 162 vezes mais
que o servente, cm 1975. Nesre ano, n remuneração- inclusive benefícios, tais como automóvel, viagens ao exterior, trnta~
monto médico de livre escolha, filiação n clubes, escola para
os filhos, seguro de vida, reembolso do Imposto de Renda,
etc- do gerente-geral estava próxima nos Cr5 110 mil mensais, aproxlmadarnenre 300 vezes maior que a remuneração de
um trabalhador rural, nas frenres de rrabalho, nas zonas da
seca, no Nordeste, em janeiro passado, que ganhava CrS 1,50
por hora ou Cr$ 12,00 por dia ou Cr$ 360,00, cm trinta dias
-desde que consiga trabalhar todos os dias do mês,"
Adverte Opinião que, empregando-se números do DI EESE puru
se obter os sulúrios reais, a compuraçilo poderia resultar ainda mais
dramúticu.

O Deputado Alceu Collares, na Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre Politica Salarial, expõe a cerra altura:
Por que os salários mais altos tendem a crescer mais
rapidamente? A hipótese da qualificação superior, exposta
em alguns depoimentos apresentados perante esta Comissão,
i: insuficiente para diagnosticar a situação, em toda a sua
complexidade. Milton da Mata e Edmar Lisboa Bacha, em
estudo publicado oa Revista Pesquisa c Planejamenro
Econômico, da Secretaria de Planejamento da Presidência dn
República (volume 3,junho de 1973, número 2- Emprego e
Sulários na lndúsrrla de Transformação, 1949/1969) buscaram estabelecer o mecanismo interno que condiciona a
progressiva tendência à elevação dos salários mais altos, em
detrimento dos menores níveis de remuneração, ou melhor, a
taxas superiores a estes. A qualificação de milo-de-obra é
vista como ••um fator adicional" e não ucausa única da
concentração, como querem algumas anâliscs correntes",
uma vez que tal necessidade de mão-de-obra qualificada
"pareceria derivar menos da aceleração da taxa de crescimento do que do caráter cada vez. mais "sofisticado" da
industrialização brasileira, carátcr esse a ela imposto do lado
da oferta pela importação de tecnologia estrangeira c do lado
da demanda pela própria assimcrria na distribuição da renda,
que alimenta esse tipo de industrialização" (obra citada, pág.
331 /2). Esrá na hierarquização, segundo os autores, a fonte
de explicação da estrutura salarial ao nfvcl burocrático,
porquanto são os gcrcnrcs os maiores bcncficitlrios da distorção cxiSitniC,.pcla "maior habilidade de supervisão, comando c controle da atividade produtiva humana dentro de uma
cstrurura empresarial hierarquizada" (Idem, pág. 332).
Afora isso, a distorcida análise realizada cm 1964, do fenômeno
inflacionário, resultou numa política salarial que, a par de submeter
os salários a um rfgido controle, retirou gradarivamcntc aos sindicatos o seu carátcr básico, rcivindicanrc. Além do mais, acentuaram-se
as caracrcrísticas do modelo produtivista, cada vez mais dependente
de absorção de tecnologia cxrcrna, o que significou, cm última
análise, na desnacionalização do parque industrial brasileiro.
Apenas essa visão de conjunto permite compreender porque
foram drasticamente controlados os rcajusrcs salariais, tanto a nível
do salário mínimo, quanto cm termos das diversas categorias profissionais, representadas por sindicaras.
Ademais é imporrnntc siruar também o papel da mulrinncional.
Essas empresus buscam expandir-se nos países menos desenvolvidos
em busca, não apenas de cativar mercados, tornando-os exclusivos,
como também a fim de garanrircm suprimcnros continues de matérias-primas, principalmente minerais, às diversas unidades produtivas disseminadas por todo o mundo, pertcnccnrcs à corpornção,
Num e noutro caso, um dos maiores atrativos que apresentam os
países menos desenvolvidos silo as oportunidades relativas à existência de mão-de-obra barata, subempregada c pronta a aceitar
nlveis de salário que pelo menos garantam a subsistência normal,
ainda que sujeita a inumeráveis carências, de habitação, nutrição,
educação, c outras.
Lembro-me de comentário feito pelo jornalisra Sebastião Ncry,
no jornal Tribuna da Imprensa, cm 9 de abril de 1970, cm que ele se
refere a umu nção trabalhista, de indenizaçilo por demissão sem justa
cu usa, intentada no Rio por Hélio Alexandria, vendedor de máquinas, contra a cffiprcsa nmcricana "Burroughs", Trntava-sc da maior
açilo trabalhista individual já ocorrida no Brasil, cujo valor ia a
quase I bilhão de cruzeiros, exatamente Cr$ 980 milhões. Como? 10
que o empregado ganhava um ordenado de I milhão e 100 mil cruzeiros por mês, mais 30% de comissões·Jobrc vendas até S milhões e 20%
sobre us acima desse teto. E alegava, ainda, comissões pendentes,
pois, segundou contabilidade da "Burroughs", o total de comissão
que o Sr, Hélio Alexandria "recebia" ia a mais de 100 milhões por
mês. Isso dá bem uma medida do absurdo existente no terreno sala-
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-447rial, Verdade que o ilustre jornalista denunciava que "Comissão
pendente" foi o nome que a firma inventou para descarregar cm
cima do funcionário todas as propinas que dava na Administração
pública para vender suas máquinas, entre 1966 c 1967 - denúncia
que, por sinal, nunca veio a ser, lamentavelmente, considerada pelos
Poderes Públicos, A esse respeito, aliás, o Time (de 23 de fevereiro
último) publica agora, seis anos depois, uma noticia que talvez esteja
relacionada com o artigo de Sebastião Nery, que solicitamos seja
considerado parte integrante deste pronunciamento, nos seguintes
termos:
Othcr mcthods of concealins ·payoffs can go undetcctcd
for a long time. A forcing subsidiary of Borrouah• Corp., the
Dctroit-bascd computcr company, teckcd payoffs onto sales
priccs and distributcd some S2 million through thc use of lictitious invoiccs. Burroughs ncad-quartcrs found out about
the payoffs after a Price Waterhousc audit that company
chiefs ordered last year, Thc company will not say what
officials or countries were involved, ln thcir annual repor!,
Burroughs officials allude to the payoffs and say tha thc
company is taking "vigorous steps to reinforce its long-standing policy against such actions."
Independentemente desse submundo de corrupção e suborno,
não há dú-l'ida que há, igualmente, um mundo de injustiça gritante e
flagrante, no campo da política salarial brasileira,
Não vemos como o Governo, que é intervencionista em tantos
campos da atividadc cconômica, possa assistir, de braços cruzados, a
remunerações tão vultosas, sem que estabeleça um parâmetro
máximo para elas,
Julgo, por isso, que se justifica, plenamente, a fixação de
percentual diferenciador máximo entre o menor c o maior salário
pago no Pais, seja no setor público como no privado, sob pena de
estarmos a condescender com uma verdadeira iniqUidade social,

Isso recorda-me mensagem da ACO, movimento de caráter
mundial, quando completou 10 anos de existência no Brasil, c que
tive oportunidade de analisar, em 1973, da tribuna da Câmara dos
Deputados, em que se afirma "que a vida do mundo está cada vez
mais dura e diffcil, ainda marcada c mais esmagada pela insegurança
dos desempregados e pelos salários de fome dos empregados",
Impõe-se, portanto, profunda mudança de orientação em nossa
politica salarial, a fim de que não se continue a dar tratamento tão
gritantemente desigual ao trabalhador brasileiro, daquele que, sem
ter tido oportunidade de estudos mais avançados ou atê de quaisquer
estudos, nem por isso deixam de contribuir, no exercício de funções.
não raro mais espinhosas, para a riqueza desta Naçilo,
Um outro aspecto a que, finalmente, gostaria de me referir é o
do reujustamento anual do salário minimo que, ao invés de anual,
deveria ser feito, 11 exemplo das "minidesvalorizações do cruzeiro em
relação à taxa cambial, através de "mini-reajustes" sucessivos ao
longo do uno, obedecidos intervalos mínimos de períodos de tempo
(mensal, bimestral ou trimestral), a serem determinados pelo Governo em funçilo da alta registrada no custo de vida.

1:: que, atuulmente, após o reajustamento anuul decretado pelo
Presidente du República, o poder de compra, supostamente
recomposto no dia )9 de maio, começa a dcclinur mês a mês, uté que,
um ano depois, o salário mfnimo venha a ser reajustado, novamente.
E esses reajustes anuais serilo tilo mais injustos quanto maior for u
ui tu do custo de vidu.
11

Dcrendcndo um sistema de "mini-reajustamentos trimcstrais
do sal(lrio mínimo, o Economista Rubens Vaz da Costa diz que tal
medida reduziria "pura os trabalhadores de todos os Estudos. o
"furto"- u expressilo i: de S. Ex•- que a inflação faz mensalmente
nos seussulúrios" ( Folhu de S. ruulo, 14-3-76),

Com toda sua autoridade, o ex-Superintendente da SUDENE,
ex-Presidente do Banco do Nordeste (BNB) c do Banco Nacional da
Habitação (BNH) indaga:
·
"Por que fazer sofrer mais intensamente o impacto infla-.
cionário o sctor menos capaz de defender sua posição na
sociedade? Se o salário minimo representa uma intervenção
do Estado, fundada na justiça social, por que nilo levá-la um
passo adiante na protcçilo dos menos protegidos, introduzindo o sistema de "mini-reajustamentos" do salário infnimo
cada. três meses, por exemplo?
Mais adiante, ele comprova o "furto" de que silo vitimas os
.trabalhadores, ao expor:
"Em abril de 1973, o valor real do salário mfnimo
mensal cm Silo Paulo caira a CrS 48,13, Foi reajustado para
CrS 55,41, começando ar •. nova escada de onze degraus para
baixo na diminuição do poder de compra do salário mfnimo.
Em abril de 1974, seu valor era CrS 45,28, Foi reajustado,
cm maio, para CrS 53,69, valor inferior, portanto, ao
decretado 12 meses antes. Começou nova 'descida do valor
salarial para situar-se cm CrS 43,18, cm abril dc.l975, O
reajuste dado pelo Pl'esidcttc .Gciscl elevou o 'mfnimo para
CrS 59,93, em maio de 75, valor real su,crior cm 11,6% ao
fixado no anterior. Mas começou nova descida do valor salarial, na proporção inversa da inflação, Em setembro do ano
passado (último mês para que há dados oficiais publicados)
baixara a CrS 54,20. Em dezembro seria da ordem de
CrS 51 ,00. Dada a considerâvel elevação dos preços em Si!Ó
Paulo no começo deste ano, é possivel que em abril tenha o
valor real do salário mínimo nesta Capital retroagido ao
nível de abril do ano passado."
Dentro de poucos dias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, novos
valores de salário minimo serão decretados. E, como diz ainda
Rubens Costa,
"Novo valor.do salário mfnimo será decretado, para recompor seu poder de compra e adicionar algo como participação na elevação da produtividade.
Novamente embarcará o valor real do sah\rio mínimo na
escada-rolante da diminuição do seu poder de compra, cm
conseqUência da alta dos preços, 0 trabalhador de salário mínimo recebe aumento uma vez por ano- cm maio- mas sofre reduções nos onze meses subseqUentes, Nilo seria mais
justo e equitativo que os reajustes fossem freqUentes, para
que a escada da descida do valor real Cio salário minimo tivesse menos dcgraus?n
O Sr. Agenor Maria (M DB - RN) aparte?

~.

Ex• me permite um

O SR. MARCOS FREIRE (MDB ·- PE)- Com muito prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) -Acho válida u interpretação do economista, porque u minidesvalorizaçilo do cruzeiro requer dizer-se inflaçilo, pois desvalorizando-se o cruzeiro vai
aumentar o custo da utilidade. De forma que, toda hora em que
houver a minidesvulorizuçilo do cruzeiro, se faz necessário a
valorização do salário, ou seja, o aumento do salârio, Porque o que
se vê hoje, no Brasil, é o seguinte: a inflação representa condições
magnificas pura quem tem o que vender e para o Governo, Para
quem tem o que vender, porque, na proporção em que as coisas sobem, quem tem o qÚe vender fica mais rico, e pura o Governo, porque os impostos silo cobrados ad valarem. Se os impostos silo cobrados ud valorcm, nu proporção cm que a inflaçilo vui aumentando
tudo, uumentu automaticamente u arrecadação. De forma que, cm
termos de minivulorizuçilo, havendo u escala crescente da valorizaçilo do salário mfnimo, devia de huvcr uma taxa decrescente nus
tuxus de tributuçilo. Porque não se compreende continuar o que está
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enriquecendo o Governo com uma arrecadação cada vez maior, ~
importante. como V. Ex• acaba de afirmar,já que o cruzeiro sofre n
taxa da minidcsvalorização, que nesta proporção houvesse a valo·
rização do salário, que houvesse uma escala decrescente para os tri·
butos. O que não se compreende é a arrecadação bilionário deste
Pais, cm detrimento de um povo que, a cada dia, está mais pobre c
com mais fome, Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PE)-0 reajustamento
do salário obedece a uma fórmula matemática, que vem apenas cm
detrimento da manutenção e, mais ainda, da elevação do poder aqui·
sitivo do assalariado. Antes de niàis nada, eles estabelecem o que cha·
mam salário real médio, correspondente a um período de tempo ante·
rior. Com isto, eles, na verdade burlam, através da média, o poder
aquisitivo último do trabalhador, que, assim volta sempre a um nivcl
inferior de remuneração. Em verdade, esta módia aritmética implica
numa redução do poder aquisitivo do trabalhador, Em segundo
lugar, baseiam-se também num índice de resíduo inllacionário, que,
comprovudameine, tem sido subestimado no longo do tempo. Bus·.
tariu lembrar que tanto a taxa de produtividade como esses índices
inllucionários foram subestimados grandemente pelas autoridades
do setor econômico·financeiro. Em 1966, por exemplo, o resíduo in·
llacionário foi fixado em 10%, enquanto a inllação foi na base de
40%. Nunca mais se compensou essa defasagem existente. Da mesma
forma, esta taxa de produtividade baseia-se, sobretudo, numa esti·
mativa, Ainda nu CPI dos Salários, o próprio Ministro Henrique
Simonsen, de uma certa forma, mostrava a indefinição legal cm ar·
bitrur esta taxa de produtividade. Portanto, grande parte disto po·
deriu ser abandonado. Toda vez que, dentro de pcriodos reduzidos,
constar-se o índice do aumento do custo de vida, da inllação, rca·
justar-sc-iam os salários, fosse de mês a mês, ou de dois em dois

vamos o aparte a V, Ex•, os nossos pensamentos se identificavam em
torno dessa matéria, como identificados estamos cm relação a outras
matérias que aqui têm sido discutidas. ~ exntamente com relação n

essa sugestiio de V, Ex• Deverlamos tentar viabilizá-la, fazer a com·
pntibilizaçiio dessa sugestão com a competência constitucional do
Congresso para legislar sobre o assunto, e enfim, estabelecer, através
de projeto, a obrigatoriedade de um Governo alterar, a cada tri·
mestre, os índices de salários mini mos vigorantes no País.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Agradecemos o
apoio também dado pelo ilustre Senador Mauro Benevidcs,quc mos·
tra, realmente, que todos nós estamos com essa preocupação. Esse
crescimento económico do Brasil nüo pode continuar vindo u bcnefi·
ciar apenas minorias, classes privilegiadas, ~necessário- só assim,
ele se transformará em desenvolvimento - que seus frutos possam
atingir a mesa do trabalhador brasileiro.
Sr. Presidente, acatamos a sua deliberação, avisando-nos que o
tempo está esgotado, c vamos concluir.
Como Representante do povo, procuramos sugerir, objctiva·
mente, alguns caminhos que tangenciam o tratamento gritantemente
desigual que é dispensado ao homem que vive de parcos salários.
Nunca ficamos na análise crítica da situação brasileira; procura·
mos sempre objetivar alguns caminhos, embora saibamos que o po·
der de decisão nilo reside nesta Casa.
No caso específico, Sr. Presidente, julgamos válidas e necessá·
rias, em resumo, as seguintes medidas:
I•) uniformização do salário mínimo para todo o Território,
Nacional, nivelando-se-lhes os vários índices pelos das regiões mais

ricas:

2•) restabelecimento do poder aquisitivo do trabalhador, ao ní·
vcl de 1965, cuja deterioração i: reconhecida pelos próprios sctorcs
oficiais;
rnc:ses, no máximo, de três cm três meses, como o Governo faz, como
3•) lcvnr·se cm conta, na fixação dos novos índices de salários
dis~emos, cm relação às taxas cambiais.
mínimos, cm cumprimento mesmo no atual texto constitucional, não
apenas as necessidades do trabalhador individualmente, mas, tam·
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex•? (AS·
bi:m, o da família que tem o direito a constituir;
>entimento do orador). O Líder da ARENA, o Senador Eurico Re·
4•) fixação de um percentual difcrcnciador máximo entre o me·
zondc, estava cobrando sugestões concretas. Ai está V, Ex• aprcscn·
no r c o maior salário pago no Pais;
tunda uma sugestão extremamente interessante, válida e viável e que;
5•) reajustamento do salário mlnimo, a exemplo das minidesva·
com a argumentação que V. Ex• expôs, fundamenta muito bem:
loriza~ões do cruzeiro cm relação à taxa cambial, através de minirea·
esta medida que viria resultar cm ganho maior para aqueles que tra·'
justos sucessivos, ao longo dos anos, observados os intervalos mini·
bulham do que pura aqueles que obtêm rendimentos do ~'<u capital.
mos de tempo (mensais, bimestrais ou ati: trimestrais), cm função da
E, ucn:sccnt:1ria ainda mais, como um reforço de argumento: que o.
alta do custo de vida,
Governo, através do mecanismo da corrcçào monetária, compensa
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a situação do trabalhador brasi·
trimestralmente os ganhos de capital,
'
feiro clama por justiça. As sugestões, aqui feitas, podem ser, entre OU·
O SR. !\I ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exatamcntc,
tras, alternutivus válidas para reparar- ou, pelo menos, minorar" grande dívida da riqueza do Brasil pa.ra com aqueles que a têm
O Sr. Roberto Saturnino (M DB- RJ) - Quem aufere ganhos
construído com suas mãos magras, seus olhos rasos, suas barrigas,
de capital tem o seu valor reajustado trimestralmente. Quem aufere .
vazias, (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
rendimentos do trabalho só tem valores reajustados anualmente. Por
qui:'? J>orque niio, pelo menos, igualar os critérios em favor dos ga·
nhos de trabalho, que são, socialmente, muito mais imporwntes. "Documento a que se refere o Sr. Senador Marcos Freire em seu
V. Ex• aprcscntu uma sugestão, uma idí:iu muito interessante e que pronunciamento,·
vcn1 responder i1 cobrança do Líder da ARENA, Senador Eurico Rc· Fcdcraçiio dos Empregados cm Estabelecimentos Buncórios dos Estu·
zcndc ...
dos de Minas Gerais, Gohis c BrusiJia
O SH. 1\IAIICOS FREIRE (MDB- PE)- Que, infelizmente,
Ao Excclentissimo Senhor
ausentou-se do plent'1rio em meio uo discurso, justamente nu fase das Gene rui Ernesto Geiscl
proposições. Mus, quero ~1gradeccr a colaboração trazida pelo Se~
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
n:~dor Roberto Saturnino, que, com a sua autoridade de emi:rito eco·
Sr. Presidente,
n<Jmi.<ta, vem me dar m:~is trunqüilidude nu posição defendida,

O Sr. 1\lauro Ucncvldcs (M DB- CE) aparte'!

V. Ex• permite um

O SR, 1\1,\IICOS FREII!E (MDB- PE)- Pois não.
O Sr. 1\luuro ll••ncvldcs (M DB- CE)- Nobre Senador Mar·
cos Frei r!.!, o meu upartc Yinculu-sc, praticamente, uo

do nobre Sena·

dor Roberto Saturnino, l'urccc que, no instunte em que solicitá·

Os dirigentes de Sindicatos de trabalhadores que este subscre·
vem sentem-se honrados cm abrir este diálogo com Vossa Excelência.
, Entendemos que, no momento presente, todos os brasileiros
estão ao ludo de Vossa Excelência, que tem revelado pcrmuncntc
preocupação com o bcm-estar social da nossu gente.
E por que confi:~mos cm Vossa Excelênciu tomumos a Jiberdudc
de rc~nir m:stc documento us angústias, prcocupuçõcs c cspcrunçus
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as de todos os trabalhadores brasileiros.
O trabalhador é grato c sabe que Vossa Excelência está cada vez
mais preocupado em melhorar as condições de vida do povo bra·
sileiro.
f: por isso que lembramos o encontro que, na Páscoa de 1925,
reuniu o Papa Pio XI e o Cardeal Joseph Cardjin, Disse então Pio
XI, depois de ouvir as preocupações do Cardeal diante do crescente
abandono a que foi relegado o movimento operário:
- "Finalmente! Aqui está' alguém que me fala das massas, de
salvar as massas. Todos os demais me falam da elite. f: necessário
uma elite nas massas, o fermento na massa. Uma Igreja onde se en ..
contram apenas os abastados não i: mais a Igreja de Nosso Senhor.
Nosso Senhor fundou a Igreja principalmente para os pobres. Eis
porque é necessário restituir-lhes as massas trabalhadoras".
Sustentamos que a base doutrinária da distensão social pregada
por Vossa Excelência está contida no Decreto n• 78.404, de 8 de
outubro do ano passado, pelo qual Vossa Excelência destaca "a im·
portüncia dos Sindicatos como órgãos de colaboraçilo com os
poderes p~blicos no desenvolvimento da solidariedade social", e
manifesta "o interesse do governo na politica de valorizar a
participação das entidades sindicais no esforço para a promoção
social do trabalhador".
Diante desse propósito manifestado por Vossa Exceli:ncia é que
tomamos a liberdade de sugerir algumas 'idéias c sugestões que
julgamos necessárias para atender às necessidades básicas dos
assaluriLldos:

01 - A atual politica salarial exige correçilo. Ao propor. em
novembro de 1974, a lei que reduziu de 24 para 12 meses o período
de reconstituição dos salários reais médios, o governo de Vossa
Excelência reconheceu que a aplicação da política salarial se fazia cm
prejuízo do poder aquisitivo do salário. Em verdade, com essa nova
medida, o governo de Vossa Excelência reconstituiu o poder
aquisitivo em comparaçilo ao ano anterior, mas permanece a
diferença dos anos anteriores, em razilo do arrocho salarial vigorante
ati: à posse de Vossa Excelência.
A este propósito, lembramos a Vossa Excelência que
empresários paulistas denunciaram, há poucos meses, que um dos
problemas mais sérios i: a redução do poder de compra do
trabalhador. cuja renda continua caindo por causa da innaçilo. Em
entrevista à imprensa, o presidente do Centro do Comércio de São
Paulo reconhecia que "não pode haver segurança com fome,
desespero e angústia", porque, segundo afirmou, "uma familia de
cinco membros preCisa gastar, só com alimentação, cerca de 850
cruz~iros mensais".
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02- Os Sindicatos querem cumprir a sua missão constitucional
de defesa dos direitos e aspirações dos trabalhadores. Mas pouco se
pode fazer, atualmente, porque foi praticamente suprimido o poder
normativo da Justiça do Trabalho, hoje transformada em órgão
homologudor dos índices oficiais baixados pelos órgãos especializa·
dos. Em face disso, os dissídios silo suscitados apenas para
cumprimento normal da lei.
03- Com o advento da lei do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, transformou-se o trabalhador em mera engrenagem da
produção, O FGTS eliminou a sua liberdade de reivindicação. Quem
i: que tem coragem de ir a Justiça reclamar, sabendo que pode ser
mandado embora? Além disso, sabe Vossa Excelência que o FGTS,
por tornar fácil c sem qualquer problema u dispensa de empregados,
agruvou consideruvelmcnte a rotatividade du miio·de-obra, especial·
mente do operário nilo qualificado, numa dimensão que chegou a
. preocupar Vossa Excolênciu.
Em síntese, os trubulhudores querem dizer u Vossa Exccli:nciu
que temos o direito de purticipur dus decisões que interessum unossu
Pútriu. Por isso, esperando compreensão do putriótico espírito de

Vossa Exceli:ncia, e de acordo com a política gradual de distensão
social, propomos:
a) - Reformulação dos atuais critérios de política salarial pura
que se permita a celebração de convenções coletivas para fixação de
aumentos salariais, observada a taxa de crescimento da produtivida·
de setorial, ressalvada ao governo a prerrogativa de fixar os índices
de reajustamento pelo "pico", a exemplo do que se faz para os
demais sctorcs intervenientes da economia;
b)- Que se façam correçõcs possibilitando a harmonia do Fun·
do de Garantia por Tempo de Serviço com o instituto da estabilidade
no emprego;
c) -Que se aperfeiçoe o sistema do contrato coletivo de tra·
bulho, de forma a que o Sindicato possa assistir o trabalhador desde
o momento de sua admissão ao emprego;
d) -Que seja reformulado o instituto da prescrição (art. li da
CLT), assegurando a reivindicação de qualquer direito até 12 meses
após a rescisão do contrato de trabalho;
e)- Que seja dado conhecimento prévio aos trabalhadores no
anteprojeto que resultar do estudo elaborado pela Comissão
encarregada de promover a reformulação da CLT, antes do
encaminhamento da matéria ao Congresso Nacional;
I) - Que se libere o movimento sindical, tornando-o livre c
autêntico representante do trabalhador brasileiro; a este respeito
aceitamos o apelo que Vossa Excelência fez à imaginação criadora
dos brasileiros, c manifestamos o propósito de colaborar na elabora·
ção de modelo sindical genuinamente brasileiro, inspirado nos princi·
pios de solidariedade entre as classes sociais:
g) - Que se incluam representantes dos trabalhadores nos
órgãos 9e planejamento económico, para que o desenvolvimento do
Pais não continue com acentuação das desigualdades regionais e
pessoais na distribuição da renda; nós, trabalhadores, entendemos
que sem ordem e segurança não há desenvolvimento, mas sustenta·
mos, do mesmo modo, que i: pelo livre debate que se pode reavaliar o
já feito e o que se há de fazer, no futuro;
h)- Que se restabeleça a competi:ncia normativa da Justiça do
Trabalho nojuígamento dos dissidios coletivos;
i) - Que se estabeleça um critério justo da estabilidade no
emprego, como medida de segurança social, especialmente para as
classes menos favorecidas e chefes de famílias numerosas;
· j) - Que se adote uma política de reforma agrária, nos termos
do mcmori~l que u Confederação Nacional dos Trabalhadores nu
Agricultura (CONTAG) acaba de enviar u Vossa Exceli:ncia, uma
vez que, segundo os companheiros lavradores, o problema fun·
damcntal da produção rural é, de um lado, a concentração de terra
nas mãos de poucos proprietários (menos de 10 por cento de
proprietários), e, de outro, a massa de trabalhadores sem .terra.
desempregados ou subempregados, mão-de-obra barata e sem poder
de barganha.
k) - Que, pura contrabalançar o poder do capital, a diretoiiu
do Sindicato de empregados possa representar o trabalhador cm
todos os atos de discussão com. o empregador, seja nu área
udministrutiva, seju na área do judiciário, mesmo sem outorgt de
procuração;
I) -Que os escalões intermediários - a começar pelo Minis·
tório do Trubulho - ponham cm prática o plano de valorização
sindical propostO por Vossa Excelênciu no decreto citado.

convocando-se patrões e empregados pura um amplo debute dos
problemus que ufetum u produ,ào, u empresa eu economia do Pais.
Finalmente, tomumos u liberdade de chamar u utençõo de Vossn
Excelência pura o grave problema dos convênios de ussisti:ncia
mi:dico·odontológicu assinados entre os Sindicatos e o INPS, que
esti\o levando us entidades sindicais ufalência. Faz agora quase seis
meses qui! estumos tentundo, mediante contutos permunentes nu úreu

udministrutivu do INPS, que se regule o angustiante problema. Tudo
em vila: Tentamos, depois, sensibilizar S. Ex• o Senhor Ministro
Luiz Gonzugu do Nnscimento e Silva, da Previdi:nciu e Assistênciu
Social, u quem entregumos, em novembro do uno pussudo.
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utual sistema de convênios, Nilo obstante, a nova Portaria de n• 45,
em vigor a partir de I• de janeiro de 1976, que regula a renovação dos
convênios, manteve praticamente o mesmo quadro anterior, Em
documento anexo, analisa·mos especificamente ·o assunto, p,ara o
qual pedimos o nunca assaz louvado intc,rcsse de Vossa Excelência,
O governo de Vossa Excelência já deu a arrancada para a
valorização social do trabalhador brasileiro, Acreditamos que, abrin·
do o coração e falando com sinceridade, estamos colaborando para o
encontro de novas fórmulas e soluções, Os convênios de assistência
médica são hoje um dos pontos de estrangulamento da atividade
sindical no Pais, E é por isso que tomamos a liberdade de pedir a
atenção especial de Vossa Excelência sobre o problema, para uma
solução de acordo com as reais possibilidades de cada Sindicato,
Senhor Presidente,
Sabemos que se o Poder Público cruzar os braços, em face da
concorrência, o capital irá se concentrando nas mãos de poucos,
gerando maior dose de injustiça social. Democratas que somos,
entendemos que como não pode a unidade social buscar-se na luta de
classes, assim a reta ordem da economia não pode nascer da livre
concorrência, Foi com efeito dela, como fonte envenenada, que
derivaram para a economia universal todos os erros da ciência
econômica individualista; olvidando ou ignorando que a vida
econômica i: conjuntamente social e moral, julgou-se que a autorida·
de pública devia deixar em plena liberdade, conforme nos ensina a
Encíclica "Quadragêsimo Ano".
A nossa ordem social repousa na igualdade de condições entre o
capital e o trabalho, Já somos uma Nação adulta, como ainda.há
dias salientava o senhor embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
Vossa Excelí:ncia pode contar com o nosso decidido apoio nessa
arrancada em prol da completa emancipação social e econômica da
nossa Pâtria".
Belo Horizonte, li de fevereiro de 1975,
Federação Dos Trabalhadores Nas Indústrias Da Construção E
Do Mobiliário Do Estado De Minas Gerais, Federação .Interestadual
Dos Trabalhadores Em Empresas De Difusão Cultural E Artística Dos
Estados De Minas Gerais, Bahla E Estado Do Rio De Janeiro,
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos E Em Oficinas Mecânicas
De ltaúna, Sindicato dos Empregados Em Edlflclos, Cabinelros E Em·
presas De Asseio E Conservação de Belo Horizonte, Sindicato Dos
Trabalhadores Metalúrgicos De Sabará, Sindicato Dos Oficiais
Marceneiros E Trabalhadores Nas Indústrias De Serraria E Móveis
De Madeira De Belo Horizonte, Sindicato Dos Trabalhadores Na
Indústria Da Extraçiio De Ferro E Metais Básicos De ltabira,
Sindicato Dos Trabalhadores Metalúrgicos De .Barão De Cocais,
Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Panificação De Belo
Horizonte, Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria de Latlcinlos
De Belo Horizonte, Sindicato Dos Trabalhadores Nas Indústrias De
Fiação E Tecelagem De Belo Horizonte, Sindicato Dos Trabalhadores
Em· Empresas De Radiodifusão E Televisão De Belo Horizonte,
Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Energia Elétrlca De
Belo Horizonte, Sindicato dos Condutores De Veículos Rodoviários De
Coronel Fabrlclano, Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De
Ouro E Metais Preciosos De Nova Lima, Sindicato Dos Securltários
Do Estado De Minas Gerais, Sindicato dos Oficiais Eletrlcistas E
Trabalhadores Na Indústria De Instalações Elétrlcas, Gás,
Hidráulicas E Sanitária De Belo Horizonte, Sindicato Dos Traba·
lhadores Na Indústria Do Fumo De Belo Horizonte, Sindicato Dos
Empregados No Comércio de Belo Horizonte, Federação Dos
Trabalhadores Na Agricultura Do Estado de Minas Gerais, Sindicatos
Dos Oficiais Ai faltes E Costurelrns De Belo Horizonte, Sindica lo Dos
Trabalhadores Nas Indústrias Grdficas De Belo Horizonte, Sindicato
Dos Jornalistas Profisslonnls De Belo Horizonte, Sindicato Dos
Trabalhadores Nas Indústrias Metnlúr~icas, MeCiinlcns E De Mute·
rlnl Elétrlcn de llelo Unrlzonte, Federação Dos Empregados Em
Estnbeleeimentns llnnedrlns De Minas Gerais, Guiais E llrasililt,

Sindicato Dos Trabalhadores Metalúrgicos De João Monlevade,
Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários De Belo
Horizonte, Sindicato Doo Contabilistas De Belo Horizonte e Sindicato
Dos Trabalhadores Em Empreua De Radlodlflllio E Televldo De
Belo Horizonte.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA
RN, Pronuncia o
seguinte discurso, Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs.
Senadores:
·
Acabamos de ouvir a palavra eloqUente do nobre representante
do povo pernambucano nesta Casa,
Sem dúvida alguma, tudo quanto ele pôde trazer a esta Casa,
como concurso para conhecimento da situação cconômica, cstâ na
Imprensa brasileira.
S, Ex• examinou um quadro que todos nós jã conheciam os, pois
quase que se limitou a ler noticias dos jornais e pedir ao Governo
aquilo que, realmente, o Nordeste todo deseja: o salârio nivelado do
trabalhador brasileiro. Tenho a impressão de que fui o precursor
dessa idêia nesta Casa hii mais de dez anos. Tenho em mãos discurso
pronu'nciado em 1968, sobre o assunto, Õnde faço referência a. uma
carta que recebi do então Ministro Jarbas Passarinho, apoiando o
que eu solicitara naquela i:poca, ou seja, o nivelamento do salário
minimo, no plano nacional.
Este é um velho problema de que nós, nordestinos, não nos
descuidamos, Não quero ter o privilégio, mas creio que fui, nesta
Casa, o precursor na defesa do trabalhador brasileiro.
·
' Quanto a analisar, como S. Ex• o fez, a situação do trabalhador
brasileiro e todas as outr~s conseqUências, que vão desde a
mortalidade infantil ao salârio mlnimo i: demais deficiências,
veremos que niio hã um pais no mundo onde não existam esses
problemas que temos cm grande quantidade,
·..
Sr. Presidente, é o óbvio.
Se S. Ex• tivesse ocupado a tribuna desta Casa para dizer que
resolveríamos o problema do salãrio mínimo com tais medidas, tais
recursos; se S, Ex• tivesse ocupado a tribuna: para mostrar que a
mortalidade infantil teria, também, solução,' através dos recursos de
que o Governo poderia lançar mão; se S. Ex• tivesse vindo à tribuna
e mostrado que o Governo da Revolução se tem descuidado desses
problemas sociais, eu estaria aqui para bater palmas a seu discurso,
embora em grande parte esteja di: 'pleno acordo com a análise feita,
Como ningui:m 'pode negar o assessoramento que S. Ex•
recebeu para trazer essa gama de problemas à tribuna desta Casa, cu ·
gostaria de solicitar que ele convocasse a sua assessoria para trazer
aqui u indicaçilo da spluçilo dos pro~lemas que indicou.
Quando se fala na mortalidade infantil, inegavelmente nós
somos um Pais no mundo que temos muito que cuidar para evitar
esse problema; e nós, no Nordeste, infelizmente, somos a maior
vitima desse fenômeno, Mas como resolver?
Já disse, da tribuna desta Cusu, que deveríamos solicitar do
Governo - e o fiz em discurso - a proibição da exportação de
alimentos para a pecuária, como torta de algodão e outros produtos
que servem de raçilo do nosso rebanho leiteiro.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - V, Ex• me permite um
aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Um momento, .
E este, a meu ver, é um dos problemas principais, até mesmo porque
u questi\o foi posta nu deficiência de alimentos para us crianças, no
que estou de pleno acordo.
Mas como fazer? Temos de pensar naquelas soluções que silo
viáveis, e uma delas i: esta: proibir que se exporte a torta de algodão e
que os preços se elevem ii vontade dos industriais que fabricam este
alimento puru o gado. Enti\o, na hora cm que nós permitirmos
exportar tortu de ulgodi\o, estaremos exportando leite c carne. ·Há
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-451deficiência de alimentos pura nossa pecuária no Nordeste, e nós,
nordestinos, sabemos muito bem o que isto significa,
Este é um dos problemas que deveriam ser focalizados, com um
apelo ao Governo para que evite a exportação c limite o preço para
que o leite seja acessível às camadas mais humildes e mais carcntos.
Dou o aparte a V. Ex•

O Sr,l\larcos Freire (MDB- PE) -Isto silo palavras,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Nilo silo pala·
vras: silo atas que poderia, aqui, enumerá-los
Quando o Governo foi ao encontro daquela classe mais
emprobrecida deste País, que é, justamente, a classe rural, abandona·
da secularmente, e deu uma aposentadoria aos velhos, abandonados
muitas vezes pela própria família, ele feriu um problema social
interessante na vida do País; quando deu ao homem de 70 anos uma
aposentadoria, claro que foi ao encontro do problema social do País;
quando deu educação c passou a distribuir bolsas de estudo aos fi.

o Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Excelência, antes de tudo,
quero lembrar que no meu pronunciamento tive oportunidade de as·
·sinalar que o assunto, referente à uniformização do salário mínimo,
havia sido objeto de pronunciamentos vários, tanto nesta Casa como
na Câmara dos Deputados, tanto nesta Legislatura como na anterior, lhos dos operários, claro que foi ao encontro da solução dos proble:não apenas por miin ou integrantes do meu Partido mas, inclusive c mas.do operariado, E hoje cu gostaria de ter a estatística do número
independentemente de colora_çào partidária, por vários rcprcscntan· de filhos de operários que há lO anos podiam chegar à. escola supetcs do povo. Portanto, o fato de V. Ex• mostrar uma publicação de rior. Se hoje eu tivesse cm minhas mãos o número de filhos de operá·
rios que freqUentam escolas superiores, de Norte a Sul deste País ...
há dez anos atrás, tratando desse assunto, cm nada me constrange;
pelo contrário, não tenho nenhuma veleidade cm ser descobridor de
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dinartc Mariz,
soluções mágicas. Lamento, sim, que, se há dez anos V. Ex• já plcitca· V. Ex• me permite um aparte?
•
va essa medida, integrante que é do Governo, até hoje não tenha obti·
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito
do êxito nessa sua luta, No que se refere a soluções, acredito que
prazer.
algumas alternaiivas foram apontadas por nós, especificamente no
que diz respeito à mortalidade infantil, pois, lamentavelmente,
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dinarte Mariz,
somos o País de maior taxa de mortalidade infantil na América do o Governo não fez nada de graça pelo nosso agricultor. O Governo
Sul. A solução é, sobretudo, alimentação para o povo; a causa princi· arrecada, através de uma ta"a tributária, quase que cxtorsiv~. 2,5%
pai desse alto índice de mortalidade é a desnutrição, a falta de alimen· de incidência sobre o produto bruto nas mãos do homem do campo.
tos, e isso graças ao pcquenérrimo poder aquisitivo do povo. Por isto Para gozarmos desse direito prcvidcnciário, a agricultura brasileira
mesmo é que estamos nos batendo por uma política salarial mais jus· está pagando uma soma astronómica ao Governo. Sabe V. Ex•. muitu. Mais importante do que distribuir comida ao povo é garantir to bem, que o FUNRURAL começou com 0,5%, c hoje a incidência é
remuneração justa pura o trabalhador, para a família trabalhadora. de 2,5% sobre o produto bruto nas mãos do homem do campo. De
Se ele ganha bem, alimenta bem a sua familia, mas quem ganha pou- forma que, até aí, não tem nada dado pelo Governo. Nós estamos
co - e 70% ganha salário mínimo - não tem como resolver o pagando para gozarmos dessa Previdência. Previdência essa que
problema básico de sua família, que é o de alimentação. Portanto, chegou, até hoje, só ao operário rural, porque o proprietário de terra
tivemos oportunidade de, no discurso anterior, examinar vários ainda está aguardando - apesar de pagar, onerosamente, essa
aspectos dessa problemática e julgamos que a maneira básica de ata· tributação - a sua aposentadoria, porque a lei, apesar de ter sido
car inclusive as doenças é através da alimentação, não a doada, mas sancionada, até hoje não foi oficializada pelo Governo Federal, c o
a obtida pelo fortalecimento do poder aquisitivo do povo, através de proprietário ainda continua sem gozar esses direitos.
salários justos para a grande massa trabalhadora que, dessa maneira,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Mas cu não
poderá satisfazer as suas necessidades básicas bem como as de suas
famílias, como, aliás, manda o dispositivo constitucional, infelizmcn· . conheço nenhum país do mundo que tenha feito alguma coisa em
beneficio do seu povo, senão atrás de um rendimento da própria
te desrespeitado no Brasil em que vivemos.
sociedade que ele dirige.
O SR. DINARTE MARIZ.(ARENA - RN)- Agradeço o
Dizer que o Governo não fez nada de graça, porque arrecada
aparte de V. Ex• e vejo que, se V, E~• fosse um dos meus companhei- imposto é saber se o imposto que ele está recebendo agora o i:,
ros de Bancada, estaria aqui exatamcntc mostrando o quanto, nesta
realmente com o objctivo social que estava sendo reclamado por este
última década, temos caminhado para atender o problema social desPaís. lõ a primeira vez que os Governos realmente se voltam pura o
te País.
problema social, com seriedade, sem demagogia.
· O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - No que se refere à
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - E os Governos que
mortalidade infantil, as estatfsticas mostram o contrârio. Tive
V, Ex• apoiou?
oportunidade de ler notícias em que um professor da Universidade
O SR. DINARTE MA:UZ (ARENA- RN)- Sem demagogia
de Silo Paulo mostra que aquele Estado bateu seus próprios recordes
de mortalidade infantil, e uma das causas principais é o ser cada vez e com seriedade.
menor o poder aquisitivo do assalariado,
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E os Governos anteriores?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Nilo tenho Nenhum fez nada? O Brasil começou quando, cm 1964/1968? Nada
argumento como V, Ex•. que está se buscando, apenas, cm uma notí· foi feito antes?
ciu da imprensa de Silo Paulo.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Mas V. Ex• jâ
O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Foi citado o professor de disse, daquela tribuna, jâ debulhou ali um rosário de lamentações,
Silo Paulo.
mostrando que temos procurado solucionar os problemas.
O SR. DINARTE MA.RIZ (ARENA - RN) - Nilo tenho
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nilo, nilo estou preocupa·
nenhum argumento para contrapor o que V, Ex• cstú dizendo cm
do. Nilo nego que este Governo e os anteriores façam alguma coisa.
rcluçilo ...
V, E~• estil fazendo tâbula rasa. "Nunca nenhum Governo deu
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - O próprio anuário
aplicaçilo social ao dinheiro público!" Meu Deus do céu, que
Estutistico do IBGE tambôm confirma isso. Ou V, Ex• duvida do
acusação tüo grave, V, Ex•, que tem uma vida pública tilo longa! t
IBGE?
possível que V, Ex• jamais tenha apoiado nenhum Governo antes do
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- O que posso as· atual, parn fazer uma afirmaçilo dessa, arrasadora, contra tantos
homens, qut: ucredito, putriotns que governaram este País, utravés de
segurar a V. Ex• é que nunca se cuidou tanto do problema social nes·
te País.
toda lilse republicana?
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O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Houve, sim.
Mas eu não disse que não houve nada. Eu disse que nunca governos
se voltaram tanto para os interesses do povo, como os Governos da
Revolução. V. Ex• me perdoe, mas com o seu talento c com o conhe·
cimento que V. Ex• tem, naturalmente vai·me permitir que aquele
que envelheceu trabalhando, lutando ao lado do povo ...

c quantas vezes vou ao meu Estado c tenho me surpreendido, não só
com os nthos dos operários trabalhadores rurais que têm hoje a
oportunidude de receber a mesma educação que os meus filhos, mas
com aqueles ainda mais empobrecidos, que os encontrei cm épocas
distantes, filhos de homens que trabalhavam qual cossacos, carre·
gando volumes na cabeça para sustentar a famflia; hoje muitos deles
ostentam anéis de bacharel, de médico, de engenheiro, etc.
Isso não se faz de graça; c se não há milagres, como afirmou o
Senador Agcnor Maria, que o Governo não fez nada, até hoje, que
tudo foi de graça, de graça não; de graça é: o milagre que não existe.
O que existe é a orientação, o rumo, a ação. E foi isso que a Revolu·
ção fez neste País. E espero cm Deus que ela não mude e continue em
seu caminho, pensando na solução dos problemas do povo brasileiro.

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Por isso mesmo, pois
V. Ex• foi até Governo.

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dinarte Mariz,
V. Ex• me permite um aparte?

O SR. I>INARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex• que
upela tanto parn a Taquigrafia desta Casa, desafio que eu tenha dito
"este Governo". Eu falei sobre a Revoluçilo; os Governos da Revolu·
çilo.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E untes de 1964 nilo houve
nada, Ex•? Ninguém aplicava com fins sociais?

. O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Nobre Senador
Marcos Freire, aqui, nesta Casa, não há ninguém que conheça mais a
adversidade do povo como eu, que nasci numa casa de taipa c
convivo com os operários e os seus filhos desde a minha infância.
O Sr. Morcos Freire (MDB- PE)- Certo, Ex•, mas quando
fiz a ponderação anterior foi em favor de V, Ex• que, se não me enga·
no, já foi até Governo no Rio Grande do Norte, c teve dinheiro
público para aplicar. Acredito que V. Ex• tenha dado destino válido
a esse dinheiro.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com eles convi·
vi e a eles dei a solidariedade c assistência que estava ao alcance de
minha mão. Louvo V. Ex• quando faz, da tribuna desta Casa,
análise correta sobre a nossa economia. Espero que V. Ex• convoque a sua assessoria c venha, amanhã, trazer as soluções para os
problemas do povo. Isto é o que estou fazendo. Quando afirmo que
nós precisamos no Nordeste ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um apar·
te?

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - ... de salário
mínimo nivelado aos de outras regiões do Pais, aponto, mais ou
menos, o porquê c como devemos chegar lã - recebendo os incenti·
vos que o Governo tem o direito c o dever de nos conceder. Eu sou
Governo, e tenho dito, aqui, nesta Casa, quantas vezes, que temos o
direito de reivindicar e ele tem o dever de nos conceder, de nos
atender, porque sem incentivos jamais nordestino poderá sobreviver,
Sabe V. Ex• a situação do operariado nordestino. Também sei
tunto quanto os que mais saibam neste País pela convivência e pela
origem. Digo a V. Ex• que nunca tivemos- repito- em fase algu·
ma da República, Governos mais voltados para o problema social do
que os da Revolução. Nunca! E, tenho a certeza de que se V. Ex•
ocupasse a nossa Bancada, talvez com que brilho V. Ex• saberia
demonstrar os passos dados por esta Revolução cm beneficio do
povo brasileiro.
O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um apar·
te? (Assentimento do orador.)- Digo a V. Ex• que me sairia muito
mal, porque diante das estatísticas arroladas, mostrando a perda do
poder aquisitivo do trabalhador brasileiro, não teria como mostrar
que esse Governo beneficiou o povo; mostrar como o crescimento
económico veio trazer maior bem-estar para a grande massa
assalariada brasileira. Buma situação muito dif!cil, a de se provar
aquilo que as próprias estatísticas do Governo mostram o contrário.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- O problema da previdên·
cia social é completamente diferente do problema económico. B
necessário que se compreenda que a Previdência Social é uma coisa,
c a situação económica do poder de compra das clas.es obreiras do
Pais é outra. Não é possível que essa massa de trabalhadores fique
exclusivamente na dependência da Previdência Social. A Previdência
Social tem de aparecer como problema dos direitos adquiridos dessa
classe ...
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• está fa·
lando sobre um assunto que cxatamcnte cu ia ferir. Não me referi
ainda à Previdência Social .•.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Senador Dinartc Mariz,
o que sempre tenho procurado dizer nesta Casa, é que o homem não
pode perder a sua dignidade, é que o trabalho tem de ser pago à ai tu·
ra do homem; para ele motivado; para que possa, trabalhando, viver
satisfeito com a sua luta, com o seu labor, ..
O SR. 011'/ARTE MARIZ (ARENA- RN)- Até ai V. Ex•
não disse nada , ..
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Mas isso não vem acontc·
cendo, Senador, não vem acontecendo, infelizmente . , .
·
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Mas ninguém
discorda disso. Nôs estamos lutando por isso, o Governo cstâ lu·
tando por isso ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• permite um aparte?
O Sr. tlgenor Maria (M DB- RN)- A luta, é preciso que se
compreenda, cada dia que passa fica mais complexa, pois o que se vê,
Senador, é n cada dia o capital mais poderoso c o trabalho mnis es·
cravo, submisso, mais dependente. Isso é o que se vê neste Pnrs,
principulmente nu nossa região. V, Ex• sabe que o trubalhudor, o
oper{~rio rural de lá ganha Cr$ 12,00 ou CrS I5,00 por dia. Eu per·
guntariu u V. Ex•, éjusto.que ele ganhe apenas isso? E pior, o putrllo
não pode pagar mais, tiraram tanto a correia do couro do
desgraçado, que já está no sangue. Esta é u grande realidade ...

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Ninguém de·
fende mais o trabalhador nesta Casa do que eu, ninguém. Posso dizer
quo, hoje, a situação do operário no Brasil é bem diferente du que
conheci. Hoje, muitos operários tôm u facilidade, como acabei de
demonstrar, de educar os seus filhos, c isso ni!o se fuz por milugre,
isso ô diretriz do Governo, é auxrtio, isto é dever cumprido do Go·
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Mas, quando
vcrno, que quer, realmente, voltar-se pura os problemas sociais,
V. Ex• fosse encontrar, como já está encontrando, hoje, nestes doze·
porque o problema básico de um povo é a cducuçi!o: é isso que o Go·
anos de Revolução, colegas seus saídos de nthos de operários, de
verno está cuidando.
lavadeiras, de motoristas c de outras classes mais desprotegidas,
O Sr. Agenor Mnrlu (MDB- RN)- Muito bem, Scnudor. Só
enti\o V. Ex• encontraria, realmente, um sentido válido pura os
efeitos que a Revolução tem produzido sobre a população brasileiru complemcntundo. Veju V. Ex• como é complexa estu situação. Eu
e os benef!cios ~s classes mais desprotegidas. Sou homem do interior, conheço, c ucredito que V. Ex• tumbí:m, Cuiçura do Rio dos Ventos,
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CrS 40,00 por mí:s.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• sabe que
isso é um detalhe cm que nua quero, realmente, desautorar a informação de V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• sabe que é real a
informação.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Posso garantir
a V, Ex• que existe uma lei do Governo Cortcz Pereira estabelecendo
que nenhum funcionário público pode ganhar menos do que o salário mínimo. Logo, essa professora nilo pertence ao quadro funcional
do Estado.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Eu não estou
aqui jogando pedras. Ao contrário, acho que o discurso feito hoje
pelo Senador Marcos Freire, foi uma ótima análise. Agora,. o que
precisamos é analisar sem jogar pedras no Governo; o que precisamos é mostrar ao Governo as soluções.
·
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Exalo, Ex•, foi o que procurei fazer. V, Ex• acabou de dizer que tem levado, inúmeras vezes,
propostas de soluções ao Governo. E não só V. Ex•, nesta Casa
mesmo, ·na Câmara dos Deputados, Senadores, Deputados, Deputados do MDB, da ARENA, têm feito análises criticas sobre a situação do Nordeste, apontando caminhos, que, no entanto, não têm
sido trilhados. Há uma série de itens.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• conhece
a Lei.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Já mostrei o
quanto o Nordeste tem avançado socialmente. Agora em janeiro,
por exemplo, quando estávamos no recesso fiz um pronunciamento,
através da Agência Nacional, em que eu apelava para o Governo a
fim de acabar com o ICM, com os impostos para determinados
tipos ...

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - A lei existe mas não é
cumprida. O próprio Governo do Estado não paga o salário mínimo
e V. Ex• sabe disso.

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Esse problema do !CM
rola há anos e o Governo dizendo que vai dar uma solução, está estudando, estudando, c não o resolve.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Eu não sei, não.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - ... principalmente para os alimentos como feijão, farinha e rapadura, que são os
principais para o homem empobrecido do Nordeste. Essa tem sido a
minha luta aqui,

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- O próprio Governo do
Estado não paga o salário mínimo, Senador, calcule as Prefeituras.

O Sr. Acenar Maria (MDB- RN)- Nilo paga. Não paga.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Ao contrário,
acho que o Governo cumpre a lei.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) - Nilo paga o salário mínimo. Senador.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas não é V. Ex• que está
em jogo, aqui.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Se existe uma
lei que diz que nilo pode receber menos que o sal§rio mínimo, como ~
que pode pagar menos?

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Quando aqui
defendo o Nordeste, penso no seu povo, c alguns dias passados,
pronunciando um discurso sobre o salário mínimo, ao receber um
aparte, afirmei: desgraçado do progresso que se faz à custa da exploração do suor do trabalhador.

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- E nas Prefeituras, V. Ex•
sabe que i: muito pior: ni!o pagam, não porque não queiram, mas
porque não podem.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Estã certo. Estamos inteiramente de acordo nesse ponto de vista.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Nós estamos
até progredindo, Agora, o que nós precisamos - é a minha luta
como nordestino, a minha luta como conhecedor dos problemas da
minha região -é que nos integremos na economia nacional, é que
São Paulo, Rio Grande do Sul, Paranâ, Santa Catarina e outros Estados mais enriquecidos, mais protegidos pela natureza também
dêem um pouco de subsidio para alimentar c nivelar a economia do
povo brasileiro. Esta é a minha luta. Eu sei que não podemos tirar do
Nordeste o que ele precisa; ejã falei sobre isso inúmeras vezes no próprio Presidente da República. Quantas vezes tenho levado à Suu
Excelência, sem ocupar esta tribuna, solicitações, mostrando o dcsnlvel que há entre a economia da região Nordeste e a do Centro-Sul
do Pais.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E no entanto não dilo us
soluções,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Só poderemos
melhorar a nossa situação se formos subsidiados. 1':: o que tenho feito, pedido, solicitado, mostrando os caminhos que a minha inteligência c o meu patriotismo indicam cm bencllcio do nordestino. Essa
tem sido a minha luta, e ê por elu que quero viver ntl: o fim do meu
mandato, e continuarei lã fora, quando daqui sair, se a minha inteli·
gência, o meu equillbrio e a minha snudc flsicn afnda o permitirem,
servindo no povo brasileiro.
Essa, Sr. Senador, tem sido a minha luta.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- E cu a reconheço, Sena·
dor Dinartc Mariz. Agora, não é só a luta de V. Ex•, ê a lutu de todos
nós, os nordestinos.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Criei cm tudo
isso uma certa autoridade para falar, por que o que o Governo precisa ê exatamente que se diga aquilo que ê real. Quando lembramos
ao Governo que a exportação de farelo de algodão e de outros alimentos para a pecuária é mesmo que estar exportando leite e carne
do J\lordeste, estou prestando um serviço ao Governo.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois nilo, com
muito prazer.
O Sr. Paulo Guern (ARENA- PE)- V. Ex• sabe que pertencemos ao mesmo Partido. Ouvi, no meu gabinete, o discurso do eminente Senador Marcos Freire, cujas conotações, concordo cm parte.
Apenas, não responsabilizo somente a pobreza como único fntor respons:ivel pela mortalidade infnntil no Brasil. Há falta de educação sanitária, de assistência médica, falta de postos de rcidrlitaçilo V.
Ex• sabe que em determinada fase do ano- c aqui infelizmente não
hã nenhum têcnico- us crianças silo atacadas de doenças resultantes das cstuçõcs climâticas e se desidratam. I'; nccessãrio que o
Governo dê assistência gratuita nesses bairros mais populosos c
pobres pura evitar a mortalidade dessas crianças. Isso cu fiz quando
governador e consegui reduzir, bastante, durante dois anos; as
estntlsticas e•tilo lá pnnt mostrar. Voltaram porque o serviço nilo teve continuidade, mas nu cidude do Recife diminuiu bastante a mortalidnde infuntil. Agora, acho que V, Ex• tem razão. O Governo prccisn fuzcr umu reintcgruciio do Nordeste, u começar pela nossu rcpresentuçilo polfticn. Nós nào tentos, no primeiro escuma, data vcnla
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João Paulo dos Reis Velloso.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Mas venho há
mais de dez anos clamando ...

O SR. DINAR'f:E MARIZ (ARENA - RN) - Aliás, o mais
importante.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não estou analisando V,
Ex• Estou constatando a cstatlstica.

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Mais importante, mas
só no plancjamcnto, sem ter uma integração perfeita com os proble·
mas do Nordeste. Sou amigo do eminente Ministro João Paulo dos
Reis Vclloso, reconheço o seu trabalho, mas a representação como
politica do Nordeste está esvaziada. A começar pelo Estado, jamais
na vida republicana deixou de ter um ministro, uin pernambucano
integrando o quadro ministerial c agora não temos nenhum
pernambuco no primeiro ou segundo escalão.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- ... sou fovorávcl, porque venho há mais de dez anos tentando ...

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) ·-Acho que as palavras do
Senador Paulo Guerra vêm exntamente corroborar muitas das coisas
que tínhamos examinado no discurso anterior e, inclusive, no que diz
respeito a que desnutrição não é única causa da mortalidade infantil
-tive a oportunidade de assinalar- mas é das mais importantes. E
S. Ex•, mesmo, ralou que nos bairros mais pobres do Recife, em
determinadas épocas do ano, essa incidência é maio<. E cm função de
quê? Da subnutrição e da desnutrição. Portanto, acho que estamos
mais ou menos de acordo. Realmente é uma causa entre outras.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex• criticou
c cu apontei aqui uma das maneiras de solucionar: é procurar limitar
o preço de determinadas coisas, para que o leite possa chegar até a
casa do homem empobrecido ... Mas quem pode negar os gigantescos
recursos para o abastecimento d'ãgua c o saneamento que o Gover·
no tem feito distribuir à maioria das cidades espalhadas pelo tcrritó·
rio brasileiro, ou o Senador Paulo Guerra ignora esse programa do
Governo?
O Sr. Marcos Freire (M DB-PE) - 1::, sobretudo, dar maior
poder aquisitivo aos trabalhadores. Nilo é? O centro do tema do meu
discurso é a remuneração do trabalhador. Apenas perguntaria .se
V, Ex•, Senador Dinarte Mariz, de sã consciência, acha que a fixa·
ção dos salários mlnimos tem correspondido ao preceito constitu·
cionnl que manda que ele seja feito para satisfazer as necessidades
básicas do trabalhador? Pergunto ainda: com o que ganha um
trabalhador, o salário mlnimo, ele pode comer, se vestir, morar, se
transportar, comprar artigos de higiene?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• sabe que
o Governo procura subsidiar o trabalhador indirctnmcntc.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)-: Nilo, nada disso.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Quando ele dã
a educaçiio ao trabalhador c ao seu filho; quando dá assistência médi·
ca ao trabalhador c sua ramUia; quando ele vai no encontro do traba·
lhador levando a assistência cm todas as camadas mais empobreci·
das, ele está realmente dando subsidias aos trabalhadores.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Excelência, só cm função
do esclarecimento. Tudo isso que V. Ex• enumerou ar é válido.
Ninguém nega. Somente que o salário que o trabalhador deve rccc·
bcr preciso ter condições de satisfazer suas necessidades básicas,
porque com todas essas vantagens indirctas, ele não vai poder
comprar comida, não vai poder se vestir, comprar calçados, não vai,
portanto, poder satisfazer as necessidades básicas c csscncialfssimas
previstas na lei. 1:: válido tudo isto, mas o chamado salário indircto
não substitui o salário dlrcto, vale, portanto, para atender à
Constituição e à Lei, realmente, ser fixado cm tal base que ele
diretamcntc, por disponibilidade própria, posso resolver esses problc·
mns imediatos seus c da sua rnmllin.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Então, estamos de acordo.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - ... estou
mostrando a V. Ex• o que o Governo tem feito. Quando comecei
minha. luta, Unhamos vinte c seis regiões; hoje só temos oito. Quer
dizer, o Governo vem atendendo o reclamo, não digo meu, mas da
Região Nordestina da qual me faço intérprete,
o Sr. Marcos Freire CMDB- PE)- Excelência, estávamos ralando do poder aquisitivo do trabalhador c provamos que vem
caindo esse poder aquisitivo.
O Sr. Petr6nlo Portella (ARENA- PI) - Peço a V. Ex• que
me conceda um aparte.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Perdoe-me
V. Ex•: já devia ter-me antecipado na concessão do aparte ao nobre
L!der.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Nós,
democraticamente, cedemos a vez até para a Oposição fazer injustiça. Mas, Sr. Senador, V, Ex• situou muito bem o problema c ele é
por demais complexo para que, com ligeireza, como simplorismo,
tentemos abordá-lo ou aflorá-lo. V. Ex• sabe que a Revolução encontrou situação. de .tremendas dificllldades soci<li<1• cconõmicas·e-polí·
ticas c passou praticamente por quatro anos lutando para chegar a
um pãtamar de rcrãtiva cstábilidndc. Não seria posslvel, com a infla·
ção chegando a cerca de quase ou mais de 100%, que essas corrcçõcs
se fizessem ao mesmo tempo cm que a espiral inflacionária
continuasse ameaçando, o que criaria desequil!brios ainda maiores,
pois irlamos, simplesmente aumentor a ilusão do saláiio formal, do
salário nominal. O atual Governo, num esforço extraordinário, não
obstante a crise interna, grandemente sob influência da crise externa,
aumentou, no ano passado, o salário mlnimo acima da taxa inflacionãria. Prova de sensibilidade. Demonstração que se impunha
compensar o não concedido, no passado, por motivos justificados,
mas nos limites do suportãvcl pelo nosso cstãgio cconômico. O
problema de distributivismo ni\o se resolve através de palavras; este é
um problema que divide o mundo moderno entre socialismo c capi·
tnlismo. A União Soviética vem tendo dificuldades terríveis c não
conseguiu ainda dar um padrão de vida condigno a todos os traba·
lhadorcs. Ontem mesmo, vi uma cstatlstica, segundo a qual, de todos··
os países socialistas aquele que paga o salário médio menor é ainda a
União Soviética. Ora, lã é uma economia de Estado. Economia de
Estado, desgraçadamente desviada para fins belicosos, porque a
bomba atômica e outros instrumentos de guerra tomam grande parte
do orçamento do trabalhador. Fizeram a Revolução com o objctivo
de concentrar nas mãos do Estado todos os recursos, a fim de pode·
rem distribui-los melhor com os trabalhadores. Pois bem, num pais
cm que se pode decidir sem nenhuma controvérsia- decidir ditatori·
almcntc - há problemas salariais. Ni!.o seria no nosso Pais, ainda
subdesenvolvido, que, da noite para o dia c sob crise internacional,
pudéssemos pura c simplesmente- c de forma mais leviana poss!vcl
-decidir: os trabalhadores durante tais pcrlodos tiveram uma dcfa·
sagem salarial de tanto; vamos compensá-los passando para tanto,
como se em economia se pudesse fazer isto sem um dano social consi·
dcravelmcntc maior. V, Ex• com csso profundn,vivêncla que tem dos
problemas nacionais deu o resposta cabal: o salário indircto pesa c
muito, só nilo pesa no parecer daqueles que não têm n sensibilidade
pnru os problemas sociais, embora tenham a pretensão de aparentar
o contrário. Porque, se educação nilo resolve problema de pobre,
digo a V, Ex•, um pni prefere muito vez ter o seu filho cm idade pré·
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perspectivas notáveis que hoje tem qualquer filho de trabalhador,
através da mobilidade social que a politica da Revolução propor·
ciona aos trabalhadores, com os beneficias da Previdência Social;
prefere muito mais segurança para o filho, homem de amanhã, do
que alguns cruzeiros a mais de salário dircto para eles próprios,
principalmente, quando se sabe imposslvcl resolver todos os problemas a um só tempo, O problema de remuneração é grave, aqui, c cm
qualquer parte do mundo, desafia todos os Governos c, inclusive, os
governos socialistas que instauraram a ditadura para resolver de
uma vez por todas os problemas de justiça social. Não obstante, é
um desafio que a Revolução c os seus Governos estilo enfrentando
até: que tenham um lugar codigno cm nosso Pais para todos os brasi·
leiros.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Muito obriga·
doaV. Ex•

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Vou responder
ao nobre Lldcr c imediatamente dou o aparte a V, Ex•
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Gostaria apenas de di·
zer que há poucos dias li um trabalho demonstrando o fracasso da
· 'politica salarial soviética, cm que dizia, que se Lenine ressuscitasse,
pediria perdão ao operariado,
· '
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) do a V, Ex•

Muito obriga·

Gostaria de chamar a atenção da Casa para o fato que V. Ex•
cnfocou cxatamcntc como ponto principal: a questão salarial, Cabe a
todos nós, que somos representantes do povo, estar voltados para
ele, exatamcnte o caso do operário. v' Ex• pode fazer um levanta·
.. mcnto cstatlstico e encontrará entre os adeptos do comunismo no
Brasil: cerca de 90% são da classe média c apenas 10% da classe ope·
râria. Por quê? Porque o filho do operário, quando seillc a primeira
conquista; quando vence c consegue os primeiros triunfos conseguidos pela educação, ele jâ é um homem que se transferiu de uma
classe mais empobrecida, para outra classe a que visava chegar. O ho·
mcm da classe média não; ele naturalmente é um jovem habituado às
facilidades, que tem ao alcance· da sua mão; ele quer evoluir para
outro sistema c, cm muitas ocasiões, encontra no vicio o mau ca·
minha c chega exatamcnte a outros extremos, Enquanto o filho do
operário, não. Quando ele se educa, ele não procura os extremos.
Pode V. Ex• mandar verificar, Nilo tenho dados cstatlsticos, mas já
fiz essa observação: no Brasil, 90% dos homens que têm maior VO·
caçilo para o comunismo, estão' na classe média, Raramente se cn·
contra um filho de operârio que vá se identificar com o sistema socia·
lista-comunista, Ar estamos vendo que, realmente, o Brasil não está
tão desesperado com a classe operllria, embora cu reconheça que
muito nós teremos o que fazer por ela, porque o povo só progridetenho dito e repetido isso tantas vezes!- e talvez por ser um dos Se·
nadares mais limitados desta Casa .. ,

e

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Não apoiado!
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN),, sinta as ncccssi·
dades de ir no encontro daquele sistema, do qual não tive o privilégio
de gozar, qual seja o que proporciona facilidades educacionais, Esta
porta não chegou a se abrir totalmente para mim, por falta de rc·
cursos,
Entretanto, desde a minha mocidade voltci·mc cxntamcnte para
o problema educacional. O que tenho procurado realizar neste sctor
cm toda a minha vida pública, é o que mais me forra de orgulho -se
é que orgulho nós possamos ter, jâ que u vida é tão passageira c tão
cheia de dificuldades, que aqueles que se apresentam orgulhosos c
vaidosos recebem du próprio natureza uma resposta quase sempre

negativa, Resumindo: só na educação uma Nação encontrará os ca·
minhas para solução dos seus problemas c a felicidade de seu povo.
O Sr. Aaenor M1rla (MDB- RN)- Senador Dinartc, uma di·
vergência,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Desejo respon·
der ao aparte do nobre Senador Paulo Guerra- na parte referente à
produçilo: quando o Governo, atrav~s dos. bancos oficiais, cobra
juros de 7% anuais do produtor, e os bancos particulares cobram
36% no sctor comercial, lógico que a produçilo está sendo sub·
sidiada, Nós éramos um Pais que precisava sair do buraco em que
estava, c estamos saindo, embora com dificuldade, Mas, o Gove'rno
nilo está desatento quanto a estes problemas, tanto que dA ao pro·
dutor, ao agricultor, ao pccuarista, empréstimos a juros de 7% ao
ano, subsidio, porque, na realidade este dinheiro comercialmente
custa 36%,

O Sr. Saldanb1 Deni (ARENA- MT) - HA mais: o calcAria
sem juros, o fcrtilizantc.subsidiado em 40% do seu preço ao produtor; o arroz, que é'garantido pelo Governo a '470 dólares, como
preço mlnimo, quando no mercado internacional está a 270 dólares,
Senador. Realmente, este Governo tem olhado para a produçilo, tem
amparado, realmente, o homem da zona rural.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) m~ito ao aparte de V.

'Ex•

O Sr, A1enor Miiia (MDB- RN) -

aparte?

.

Agradeço

·:
Permite V, Ex• um

. .

O SR, DINARTE MARili(ARENA- RN)- Agora cu gosta·
ria de responder, mais uma vez, ao nobre Scn~dor Marc~s.Freirc.
Há um discurso que fiz cm 1968, já me reportando a outros dis·
cursos, que mereceu uma carta do então Ministro do Trabalho; o
nosso eminente colega Jarbas Passarinho, c tamb~m o comentário de
II jornais do Pais, entre eles está o comentário do O Ealldo de S.
Pnulo e do Jornal do Commerclo, do Estado de V, Ex• Onze jornais
comentaram o meu discurso! E já se vê que foi bem uma espécie de
tomada de posição que até então não se havia tomado neste Pais com
tanto vigor.
'

Nobre Senador, como Govcrnaaor do Estado, durante os 5
primeiros de maio, nos 5 anos do meu Governo convivi com os
operários na praça pública. Agora estou recebendo um convite, devo
seguir esta semana para juntar-me a eles numa espécie de volta ao
passado, para comemorar a grande data do operariado: o dia I• de
Maio. O que V. Ex• disse da tribuna desta Casa.em relação 'à análise
salarial cu estou cm parte de acordo; .Precisamos analisar
cconomicamcntce procurar soluções, Agora, o· que não podemos e
não devemos, porque não engrandece a ningucm, nem Oposição. nem
aos .que apóiam o Governo, é atacar o Presidente, quando sabemos
que ele tem procurado agir certo. Nunca um Governo teve tanta
sensibilidade social como os Governos da Revolução! E neste setor
os caminhos, estou certo, serão muito mais abertos, disto não tenha·
dúvida alguma. Nilo faço muita questão, não creio muito nas
uberturas politicas, que falam de liberalismo etc., agora,' com relação
ils aberturas sociais, acho que essas sim são necessárias, Este é o meu
ponto de vista.
Perdoe-me o nobre Senador Paulo Guerra, que fez uma alusão à
questão politica,
O Sr, l'nulo Gucrrn (ARENA - PE) - Permite V, Ex• um
upnrtc?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Primeiro
gosturin de ouvir o Senador Agcnor Maria, para deppis dar o aparte
a V, Ex•
O Sr, A~cnor Morin (MDB- RN)- Senndor Dinurte Mariz,
nqui não h:I polêmica, porque V; Ex• pede um snh\rio melhor puro o
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conotação pol!tica ao aparte que dirigi a V. Ex• Quando falei na
orfandade cm que se encontra o Nordeste, c, principalmente
Pernambuco, é porque se os homens que representam o Nordeste
participassem do Governo, teriam mais sensibilidade para os
problemas Nordestinos, para trad~zircm para o Presidente da
(J SR, JJINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Enfim, i:
República o que se passa, realmente, no Nordeste. Com relação ao
eJ<porlar saúde, é sacrificar a saúde dos que estilo subnutridos cm
preço dos produtos, veja V, Ex• hã três anos o Instituto do Açúcar c
bo:nellcio dos outros lâ fora.
do Álcool vendia no mercado internacional a tonelada de açúcar a
(J Sr. Agenor Maria (MDB - RN) .....: O problema .é da
1.500 dólares c confiscava o produto pagando ·ao produtor, ao
usineiro, ao fornecedor de cana c, conseqUentemente, obrigado a
incidõncía, a cada ano mais alterada, da taxa do FUNRURAL, que
de: 0, 5o/o elevou-se para 2,5%. A divergência é só nisso. Eu acho uma
remunerar mal o trabalhador rural, o preço de 200 dólares.
taxa, realmente absurda, porque ela começou com 0,5% e está em· Atualmcntc, o açúcar baixou no plano internacional c continuam ·a
l,5%.
uma incidência altament.e gravosa que estrangula • · ·pagar esta taxa, Acho insignificante. 2 por isto que reclamo do Prcsi·
cconom iu do ruralista. Apenas isso.
dente da República a participação no Governo de homens que
conheçam de perto a economia c os problemas da região do
CJ SR. DlNARTE MARIZ (ARENA - RN) - Tudo que
Nordeste, Sou da ARENA c da Revolução, mas por ser da ARENA
V, • h• diz em relação ao problema seria ótimo se tivéssemos aquela
e
da Revolução preciso ter coragem, como tem V. Ex•, para apontar
mane:ira de fabricar dinheiro; mas já foi provado que a fábrica de
os
erros c não a infalibilidade do sistema de Governo. Se V, Ex• fizer
Ulnl11:iro lcv:1 à miséria. Então, temos que buscar o recurso, dentro de
uma
pesquisa no meu Nordeste a respeito do Ministro da Agricul·
u111a norma traçuda pela economia nacional para que possamos
tura encontrar 10% de apoio ao Ministro Alysson Paulinclli
alo:nder àqueles outros sctores obrigatórios, como Educação,
A>sistência Social. Para isso nós temos que tirar exatamentc desses cu retirarei todas as palavras que tenho dito aqui. Se V, Ex• fizer um
apelo a respeito de determinadas medidas cconômicas cm relação ao
:IC~<lft:S,
Nordeste, V. Ex• encontrarA uma ação negativa do empresariado
O Sr. l'aulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um
nordestino cm relação a atuação deste Ministro. Ninguém pode
apurtc:'!
negar a ação c o desejo de acertar do Presidente da República. Nilo
somente de S. Ex•, mas desde o Governo Castcllo Branco, a
O Sr. A~cnor Maria (MDB - RN) - Perdão, não terminei
preocupação é no sentido da valorização do homem. Jesus Cristo, ao
;~in<lu. O que eu recrimino é que a taxa do ICM c do FUNRURAL é
<lil:.tmcnte danosa à agricultura do Nordeste, porque ela não tem convocar doze disclpulos não acertou; encontrou um· que o traiu.
Não será Presidente da República que terá a capacidade de convocar
rcn tabilidade paru responder por essa obrigação.
um ministór!o que vá até o fim a corresponder, a acompanhar o
[)SR. IHNARTE MARIZ (ARENA - RN)- Ela não terá
passo, o ritmo e a vocação administrativa de Sua Excelência. Nós
rcn tubilidudcde maneira alguma, sem ser subsidiada,
precisamos alertá-lo de que nem sempre cstã cm boa companhia.
N' ordoste- e pede há quanto tempo!- inclusive, pede a unificação
de: sahírio, e nós concordamos. Quanto ao problema da exportação
de: torta e seus derivados, V. Ex• é contra c nós também o somos.
V. Ex• tem toda a razão: exportar torta é exportar carne, queijo,
leite, manteiga ele.

e

C> Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) - Mas não tem. Ela

é

su~sidinda

através dos juros. Mas, o produto quando está na muo do
ugricullor nua é subsidiado. O Governo não subsidia nenhum
prc>du to nu mão do agricultor.

!) SR. lliNARTE MARIZ (ARENA - RN)- No hora em
qu.: u Governo empresta ao pccuarista o dinheiro sem juros para ele
c:u111prar torta de um ano para o outro: nu hora em que empresta sem
j ~ros pura ele comprar determinados insumos para a lavoura, sem
jli!OS, dentro de um ano, o Governo está subsidiando o agricultor.

() Sr. ,\~cnor Maria (MDB - RN) - Está subsidiando a
produçào, niio está subsidiando o produto na mão do agricultor.
() Sr. l'uulu Guerra (ARENA - PE) upa rte'!

Permite V. Ex• um

Sr,\~'"'"

Maria (MDB- RN)- Subsidiar o produto nu
uma coisa c subsidiar a produção é outra,
S.en;~dor. Renro-me a subsidiar o produto nu mão do agricultor.
Huj;~ vistu o seguinte: mumonu em 1973, Cr$ 2,00 o quilo; mamonu
m 1974e 1975, CrS 0,50 o quilo.
O

moo do

"~ricullor ~

O SR. JJINAI!TE MARIZ (ARENA -

RN)- Silo cotações

inh:rnacionais,
O Sr.

,\~cnur ~lu ria

(M DB - RN)- Pois é isso que cu digo,

inlcrnacionais,
O SR. DIN.IRTE MARIZ (ARENA- RN)- Nós nilo temos

nc1n fí•bricu de óleo de mamona, a nüo ser num círculo restrito, co·
11111 puderemos ditar o mercado de mamona?
O Sr. P1ulo Guerra (ARENA - PE) upurte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA -

prutcr.

Permite V, Ex• um
RN) - Com muito

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Nilo posso
apoiar V, Ex• porque reputo o eminente Presidente Ernesto Geisel,
não só um homem competente, mas um homem voluntarioso. E
nada se fará no seu Governo, estou certo, a sua revelia. Agora, fazer
chegar até ao Presidente aquilo que nós pensamos, é um dever nosso.
Esta semana estive com ele, levei uma série de problemas, que deixei
cm seu poder para estudo. Esse é o nosso dever. Muitos não trago da
Tribuna desta Casa, mas levo-os ao seu conhecimento.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite-me V. Ex•

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer,
O Sr, Marcos Freire (MDB - PE) - 1:: cxatamcntc, o que
procuramos fazer. Fiz uma anAlise critica da situação salarial do
Brasil. Então, V. Ex• concordará inteiramente na legitimidade do
meu pronunciamento, das dirctrizes que me norteiam.

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Longe de mim
negar essa legitimidade, porque, enti\o, V. Ex• não teria representa·
ção nesta Casa.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V, Ex• ressalvou que cu
nilo poderia atacar o Governo. Não sei o que V. Ex• entende
cxatamente por atacar o Governo, O que fiz foi uma análise critica
da situaçilo salarial, sob meu ponto de vista.

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Gostaria de
substituir a palavra atacar por análise. Todos temos direito de fazer
uma anAliso, mas u análise tem que ser justa,
O Sr. Marcos Frciro (MDB justu. Ex•!

PE) -Juro que a minha foi

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Todos nós
desejamos a mesma coisa. Quando passo pura o terreno econômico,
desligo-me totalmente do terreno politico, Acho que todos temos
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nho discutir assuntos económicos trazendo uma contribuição,
naturalmente modesta, venho desligado do mundo politico, Sei que a
politica paira acima de tudo, mas me desligo completamente para
trazer a contribuição que possa dar.
O Sr, Mare01 Freire (MDB - PE) reconhecer que minha anldisc foi justa.

Entilo, V. Ex• há de

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V, Ex• troultc
ao conhecimento de Casa várias coisas - que silo óbvias: leu o que
O Estado de S. Paulo disse, o que a Veja disse, o que outras publica·
ções também disseram c todos leram. Então, V, Ex• baseou-se num
dado que leu, que cu li c que todos leram, O interessante teria sido
que V. Ex• dissesse: vamos nos reunir e resolver o problema da mo r·
talidade infantil; precisamos de mais leite, mais salários, mais aquilo
e apontasse soluções, Aí estaria perfeito,

podem parecer muito os 2,5%, Porém, devemos olhar pura o passa·
do, antes de 1964, em que os IA PC, IAPTEC, IAPM, IAPB, retira·
vam do trabalhador 16% c nada devolviam, praticamente, em seu
favor, a nuo ser uma política de empreguismo c de corrupçilo
desvairada! Hoje, com o FUNRURAL, o que estamos vendo, real·
mente, é uma verdadeira assistência ao homem do campo. Nós
nunca tivemos assistência ao homem do campo, cm tempo algum,
como hoje estamos assistindo -apesar de alguns defeitos, ê verdade
- dada pelo FUNRURAL. Os hospitais de todas as cidades do
Brasil têm convênio para a assistência do homem do campo e, na
maioria deles, uma assistência cfetiva, bem feita, havendo, natural·
mente, falhas, mais humanas do. que pelo desejo do FUNRURAL.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Obrigado a
V. Ex•, mas eu pediria para não mais apartcar, porque o meu
tempo ...

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Ao contrário.
Estou certo que V, Ex• vai convocar sua assessoria c voltar à tribuna
para trazer a soluçilo para os problemas que V, Ex• apresentou.

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MTl - Mas, além dessa
assistência médica realmente cfetiva, o aparelhamento de hospitais, a
construção de hospitais, temos ainda a aposentadoria ao trabalhador
do campo aos 65 anos de idade. f: uma assistência nunca vista. O
FUNRURAL está dando uma assistência a esse homem excepcio·
nal, extraordinário, humilde, simples está realizando uma grande
obra no Brasil, que é o Dr. Líbero Massari.

O Sr. Marcoo Freire (MDB- PE)- V, Ex• fez tâbula rasa de
. todas as sugestões que dei. Eu cheguei a enumerá-las, V. Ex• está
dizendo que as retirei dos jornais.

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dinarte Mariz,
eu não neguei assistência, o que eu admirei foi o aumento da taxa do
FUNRURAL.

O Sr, MarCOI Freire (MDB - PE) - Respeito o julgamento
que V, Ex• faz do meu pronunciamento, inclusive, ao que parece,
dando nota zero.

O Sr. MarCOI Freire (MDB- PE)- Entilo V, Ex• nilo ouviu o
meu discurso, por isso cstâ desculpado. Nele estilo enumeradas até
sugestões concretas c medidas, até mesmo listadas,

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Senador Dinurte Mariz,
ninguém pode discutir aqui, nem duvidar dos altos propósitos do
Governo da República e nem, também, do patriotismo de V. Ex•
Apenas eu gostaria de fazer um reparo a uma afirmação com a qual
não concordo: é quando V. Ex• diz que ê da classe média que surge a
maioria de estudantes com tendências comunistas.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) enumerou as falhas: precisa automizar o salário, o índice...

V, Ex•

O SR. DINARTF. MARIZ (ARENA - RN)- Não sou eu
quem o diz: são us estatísticas.

O Sr. MarCOI Freire (MDB- PE) - V, Ex• já é contra, a essa
altura?

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Acho que essas estatisti·
cus estão erradas porque a classe média é n mais sofridn. A classe
média, nu atual conjuntura brasileira, ê o snnduiche, No momento
em que o Governo Federal deu o justo aumento ao funcionário fe·
deral, os Estados, com cxceção de São Paulo, por melhores
governadores que tenham, não tém condições de acompanhar esse
trabalho. Então, o salário acompanhou a innução mas, nos Estados,
a miséria salarial continua. Então ê um reparo que fuço: Em 64 foi a
classe média que decidiu a favor da Revolução; foi a classe média
que fez o grande movimento contra aqueles desmandos que existiam.
Peço a V, Ex• pura não endossar aquele ponto de vista.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA enumerou as falhas,

RN) -

V, Ex•

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Eu, contra?
Não posso analisar porque não sei se o Governo terá condições de
fazer o que V, Ex• pede,
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas ouvi. V, Ex• dizer
que já havia pedido isto hil algum tempo e agora ouço V, Ex• dizer
que não há condição.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Pedi o nivela·
mento salarial. V. Ex• falou em salário modificado ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - f: um outro item, é o
reajustamento não anual, mas em períodos pequenos, a exemplo das
minidesvalorizações do cruzeiro em relação à taxa cambial.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçnlves. Fazendo soar a
campainha,)- Nobre Senador Dinurtc Mariz, lamento comunicar u
V. Ex• que dispõe de apenas, cinco minutos pura concluir o seu
discurso.
O SR. DINARTF. MARIZ (ARENA - RN) - Obrigado, Sr.
Presidente,
Concedo o aparte ao nobre Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Saldanha l>orzi (ARENA - MT) - Nobre Senudor
Dinurte Muriz, estamos ouvindo com entusiasmo u defcsu justa que
V, Ex• fuz do Governo. Mas, o nobre Senador pelo Rio Grande do
Norte, meu prezado e querido amigo Senador Agenor Muriu, rebela·
se quunto ii percentagem de 2,5% paga ao FUNRURAL. Realmente,

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Não é endos·
sar; estou apenas citando estatísticas,
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Acho que a clussc
mé:diu brasileira é a mais independente, é aquela que julga com mais
independéncia c se constitui o cinto de segurança da sociedade brusi·
loira, da sociedade democrática!
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Lógico! Neste
purticulnr, nossos pensamentos se juntam.
·
G Sr. l'aulo Guerra (ARENA - PE)- Agoru, o que há é o
seguinte: num puís em desenvolvimento, num pais que é umu potên·
ciu emergente, tudo cresce uo mesmo tempo e us necessidades também crescem e o ritmo do desenvolvimento nuo acompanha puru
cobrir essas necessidudes, Jú disse outro dia uqui, no Auditório
Milton Campos, que nós, brasileiros, que reclumumos c com justiça,
muitus vezes imitamos o treinudor de time de futebol: o time nuncn
jogu bem. O Governo nunca udministru bem pelas fulhus huma nus c
relus deticiêncius cconõmicus cm decorrênciu du crise inh:rnucionul e
intcrnu.
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aparte de V. Ex• e, agora, quero terminar o meu discurso prestando
uma homenagem realmente no homem do campo, no homem que
recebeu, da Revolução, o FUNRURAL; o homem que, antiga·
mente, procurava um médico e não o encontrava; o ~ornem que niio
tinha assistência: o homem, que tem, agora, hospitais, pura lhe
assistir, c educação para os seus filhos. E posso dizer isso porque o
meu Estado, um dos mais pobres do Brasil, os tem. Todos os seus
hospitais, maternidades -os postos de saúde estão sendo atendidos
por médicos, o que devemos, exclusivamente, à politica do
FUNRURAL.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Senador Dinnrte Mariz,
permite V, Ex• um aparte?
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Permite V. Ex•, Sena·
dor Dinarte Mariz, mais um adenda?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA está a esgotar·sc, nobres Senadores.

RN) - Meu tempo

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- O Sr. Ministro da Previ·
dência Social está querendo colocar em execução a hora marcada
para o atendimento médico.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Isso é um deta·
lhe. O que adianta é a assistência em si: o detalhe é um erro da
administração que pode ser corrigido com um ofício,
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Pelo contrário: não é:
erro!

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)repito, que pode ser corrigido com simples ofício!

e um detulhe,

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- V, Ex• está interpretan·
domai!
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Não!
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- A hora marcada é para
acabar com as mas.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Perdoe-me,
V. Ex• Agora compreendo o aparte de V, Ex•. que agradeço e com o
qual estou de pleno acordo.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Acho a atitude muito
justa. uma medida louvável do Governo a de acabar com as mas e
paru evitar que o médico atenda a 20 pessoas em um dia, apressada·
mente, apenas para cumprir com o seu dever, Ao passo que, havendo
hora marcada, o médico atenderá melhor o trabalhador brasileiro.

e

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Permite V. Ex• um
upart~'?

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) -Ouço o nobre
Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Apenas um minuto,
nobre Senador. Por uma questão de justiça, porque sei que V. Ex•,
homem justo, a farl1. Quando V. Ex• fala na luta do homem do
campo, na sua palavra e nesta tarde, no Senado Federal, nilo se
esqueça de um homem que muito lutou, no Brasil, por esse homem
do campo e que foi Fernando Ferrari.
O SR. I>INAR'I'E MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
aparte de V, Ex• Estou falando de improviso sem recorrer a anota·
ções que me tivessem permitido trazer melhores subsídios paru a anú·
lise de problemas tüo atuais pura o povo brasileiro.
O Sr. l'aulo Guerra (ARENA- PE)- V. Ex• me permitiria
outro upurte?

O SR. I>INAR'I'E MARIZ (ARENA - RN) - Gostaria de
ouvir V. Ex•, entretanto jú fui alertado de que o meu tempo jl1 esti1
esgotado.

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE) -Temos levado soluções
ao Ministro da Agricultura, mas o Ministro da Agricultura 1: tacha·
do de novo cristão!
O SR.I>INARTE MARIZ (ARENA- RN)- Mas não estou
falando sobre o Ministério da Agricultura. Tenho pelo Ministro o
maior apreço.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Se V. Ex• for discutir o
dogma da Santíssima Trindade, V. Ex• muda de religião.
. O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- O que me está
interessando, Senador, i: o Nordeste como um todo, o seu povo, os
seus problemas. Isso é que me interessa: sairmos das dificuldades, da
pobreza e termos, amanhã, com o auxilio dos nossos irmilos do
Centro-Sul do Pais - que foram melhores beneficiados pela
natureza - uma oportunidade de convivcrmdl< social e economi·
camente em igualdade fraterna.
ConseqUentemente, o que reivindicamos i: que u riqueza de
outras regiões chegue até o Nordeste por solidariedade, por
necessidade e, sobretudo, por brasilidade!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem I Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG.Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, apenas para uma informação da Mesa
Diretora.
Aqui se falou muito, nesta tarde, sobre o custo de vida, e não
sei, Sr. Presidente, se a informação que peço a V. Ex• se prende, tum·
bi:m, ao custo de vida que já dev~ ter atingido o Senado Federal.
No ano passado, propus um estágio dos universitários no Sena·
do Federal, que recebeu a Indicação n• 2. Como até ~oje não tomei
conhecimento da Resolução da Mesa Diretora, consultaria a V, Ex•,
o que se passa com essa indicação?
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - A Presidência
pode informar a V. Ex• que a Indicação npresentada c que V. Ex•
acaba de referir foi distribuída ao nobre Senador Lourival Baptista.
Sabendo, por gentileza de V, Ex•, que levantaria esta questão
para solicitar uma informação precisa, procurei os esclarecimentos
necessários para poder dar-lhe uma oportunidade. No entanto, no
Gabinete do Senador Lourivul Baptista,,obtive a informação de que
S. Ex• havia saído do recinto do Senado, ficando assim impossibi·
litado de dar uma informação exuta.
Portanto, asseguro 11 V, Ex• que manterei um entendimento
com o nobre Senador Lourivul Baptista, solicitando o seu empenho
no sentido de que abrevie um pronunciamento a respeito, a fim de
que a sua indicação possa ter u tramitação regimental esperada.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Agradeço a
V, Ex•, Sr. Presidente, pela interferência, nu esperança de que possa·
mos, dentro em breve, ter os universit{arios cstugiundo uqui no Sena·
do Federal, a exemplo do que ocorre nu Ci1mar11 dos Deputados,
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nu presente
sessão terminou o pruzo p11ra apresentaçiio de emendas ao Projeto de
Decreto Legislativo n• 2, de 1976, que 11prova as cont11s do Presidente
da República, relativas ao exerclcio de 1974.
Ao projeto niio foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, 11 matéria serl1
despuchudu ii Comissão de Finunçus.
O SR. PRESII>ENTE (Wílson Gonç11lves)- Nilo hú mais oru·
dores inscritos,

-459Lembro 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 e destinada à
apreciação de projetas de decretos legislativos.

PARECER, sob n• 96, de 1976, da Comissão
-de Constllulção e Justiça, pela injuridicidadc.
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Nada mais havendo que tratar, desi~no para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 83, de 1976, do
Senhor Senador Roberto Saturnino, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial intitulado "Desestatização ou
desnacionali1aciio", publicado no Jornal de BrasOia de 2 de abril de
1976.
-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 109,
de 1974 (n• 249-C/71, na Casa de origem), que institui o estágio profissional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 513 a 516, de 1975, das Comissões:
- de Educação e Cultura, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Finanças, favorável ao projeto, nos teitnos do substitutivo
que oferece; e
-de Constituição e Justiça, favorável ao projeto nos termos de
substitutivo que apresenta.

-3Discussão, em turno único (apreciação preliminar da juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
da Cümara n• 16, de 1975 (n' 1.883-B/74, nu Casa de ·Origem), que
dispõe sobre a concessão do benefício de ussistência judiciária na
Justiça do Trabalho, tendo

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do Projeto
ae Lei do Senado n• 163, de 1975, do Senhor Senador Eurico Re·
zende, que altera dispositivos da Lei n' 4.215, de 23-4-63 (Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil), c dâ outras providencias, tendo
PARECER, sob n• 20, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em separado, do Senhor Senador Leite Chaves.

-5Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juri·
dicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n• I 80, de 1975, do Senhor Senador Itamar Franco,
que dispõe sobre a r.scalização pelo Congresso Nacional dos contratos de serviços, com cláusula de risco, relativos a atividade monopolizada pela União, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 153, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido, em separado, do Senhor Senador Nelson Carneiro e declaração
de voto, pela inconstitucionalidade, do Senhor Senador Leite Chaves,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a

sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas,)

47• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 27 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES E DINARTE MARIZ

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Josí: Esteves- José Lindoso
- Jurbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa 'Henrique de Lu Rocque- Helvidio Nunes- Petrônio Portelia Wilson Gonçalves- Agenor Maria.- Dinarte Mariz- Ruy Car·
neiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Augusto Franco- Gil·
van Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias- Eurico Rezende
- Roberto Suturnino - Dunton Jobim - Nelson Carneiro Gustavo Capunemu- Itamar Franco- Franco Montoro - Otto
Lehmunn- Lázaro Barboza- Saldanha Derzi- leite Chaves Evelásio Vieira- lenoir Vargas- Ota ir Becker- Paulo Brossurd.
O SR. PRESIDENTE. (Wilson Gonçalves) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo nú·
mero regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretúrio vai proceder à leitura do Expediente.
f: lido o seguinte

§ I• Quando o condutor transferir seu domicflio, deverá regis·
trar suo Carteira Nocional. de Habilitação, na repartição de trânsito
do local do novo domicilio ou na mais próxima dele.

............. .......................... ................. .
'

'

•••••••••••••••• ''o •••• ' •••••••• '' ••••• ''·' •••••••• ' ••••••

rAs Comissões de Constituirão e Jus lira e dt Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•lS, DE 1976
(n• J.SBl-D/73, na Casa de orlaem)
Fixa modelos padronizados para "curricuia •itae;' exigi-.
•eis de candidatos a cargos e funções públicas.
O Congresso Nocional decreta:

EXPEDIENTE
OFI CIOS

Art. I• Os currlcula. vltae ex'igiveis de candidatos a cargos c
funções públicas obedecerão a modelos padronizados a serem
determinados pela Secretaria do Plonejamento e Coordenação Geral.

Do Sr. I•·Secrerário da Càmara dos Depurados, encaminhando ti
m•i.<ão do Senado autógrafos dos seguinte.< projeros:

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•24, OE 1976
(n• 206·8/75, na Casa de origem)

I À Comissão de·Constiruiçiio eJustira.)

Revoga dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de.
1966 (Código Naeional de Trânsilo),

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1976
(n' 44-B/76, na Câmara dos Deputados)

O Congre<sn Nacional decreta:
Art. 1• Fica revogado o§ !•do Art. 66.da Lei n• 5,108, de 21 de
setembro de 1966, passando o 2• a constituir parágrafo único,
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicuç'ilo,
revogadas as disposições em contrário.
LEGISLA ÇÀ O CITA DA
LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Códll(o Naelonal de Trânsito.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

.. .. ,, ... ' ..... ''.'.' ...... ' ' ' ' ...... ' ....... '.'' ....... ''.
CAPITULO IX

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural conclui·
do entre a República Federativa do Brasil e a República
Gubonesa, a 14 de outubro de 1975.
O C,ongresso Nacional decreta:
Art. I• fi aprovado o texto do· Acordo de Cooperação Cultural
concluído entre a República Federativa do Brasil c a República
Gubonesu, em Brasllia, a 14 de outubro dei975.
'
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação .
MENSAGEM N•43, DE 1976

Dos Condutores de Vefculos

"

. ... ... ' ... ' ... ..... . ... ..... . . ....... .. .. .
'

'

' '

'

'

'

'

'

'

' '

'

'

Ar~. 66, Ao cnnd.iduto aprovado em exume de habilitação para

condum veiculo automotor, conferir·se·á a Carteira Nacional de
Habilitação que lhe durá direito a dirigir veiculos nu sua categoria,
cm todo território nacional, independentemente da pre~taçõo de no·
vo exume, cnquunto satisfizer us exigêncius legais c regulamentares.

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter ll elevudu consi·
deraçõo de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçõo de
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texto do Acordo de Cooperação Cultural conclufdo entre a Rcpú·
blica Federativa do Brasil c a República Gaboncsa, a 14 de outubro
de 1975.

Desejosos de estreitar os laços de amizade entre seus povos c de
encorajar a cooperação entre seus dois países no campo cultural.
Convêm no que segue:

Brasflia, cm 4 de março de 1976.- Ernesto Gelsel.
Artigo I
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/DAF/DAI/053/640
(B46) (A48), DE 25 DE FEVEREIRO DE 1976, DO MINISTERIO
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Gcncral·dc·Exército Ernesto Gciscl,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Acordo de
Cooperação Cultural entre o Brasil c o Gabão foi assinado cm Bras i·
lia, cm 14 de outubro de 1975, por ocasião da visita oficial ao Brasil
de Sua Excelência o Senhor Albert Bernard Bongo, Presidente da Re·
pública Gaboncsa.
2. O referido Acordo visa a desenvolver a cooperação cultural
entre os dois países, especifica as formas dessa cooperação particular·
mente quanto ao intercâmbio de intelectuais, escritores, artistas c
professores, assim· como de bolsas de estudo c de bolsas de apcr·
feiçoamento, a nível pós-universitário. t'ambém visa a facilitar o
intercâmbio de livros, revistas, demais publicações; de exposições
culturais; de apresentações teatrais; de missões arqucólogicas; de con•
juntos musicais folclóricos e de visitas de membros de instituições
desportivas.
3. O Acordo convi:m ainda no estabelecimento, no território
de cada Parte. Contratante, de centros culturais da outra Parte.
Proporciona também a criação de cadeiras de Hngua, literatura i:'
civilizaçiio bantu nas universidades da República Federativa do
Brasil, e de língua portuguesa, literatura c civilização brasileira nas
universidades da República Gaboncsa.
4. Permito-me, pois, encarecer a Vossa Excelência a convcniên·
cia de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo para
tanto necessária a prévia aprovação do Congresso Nacional,
conforme os termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal.

5. Nessas condições, tenho a honra de submeter um projeto de
Presidencial para que Vossa Excelência, se assim houver
por bem, encaminhe o texto do Acordo à aprovação do Poder
Legislativo.

Me~sagem

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Antonio F. Azcrcdo da Silveira.
ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL. ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA GABONESA
O Governo da República Federativa do Brasil, de um Indo, c o
Governo da República Gabonesa, de outro, denominados, a seguir,
Partes Contratantes,

As Partes Contratantes se empenharão cm desenvolver a
cooperação cultural entre seus dois países, com base no respeito à
soberania nacional c a suas leis de regulamentos.
Artigo 11
As Partes Contratantes se empenharão cm estimular o inter·
câmbio de intelectuais, escritores, artistas c professores, concedendo·
lhes as facilidades necessárias à realização das atividadcs relativas a
suas especializações.
Artigo lJI
As Partes Contratantes propiciarão, através de seus organismos
oficiais, o intercâmbio de bolsas de estudo c de bolsas de aperfeiçoa·
monto, a nível pós-universitário, com o objctivo de facilitar a
continuação de seus estudos, c pesquisas nos seus Institutos ou
Universidades respectivos.
Artigo IV
Para a consecução dos qbjetivos do presente Acordo, cada
Parte Contratante propiciará o estabelecimento, cm seu território,
de centros culturais da outra Parte, com base cm acordos especiais c
nas legislações respectivas cm vigor.
Artigo V
As Partes Contratantes propiciarão a criação de cadeiras de
língua, literatura e civilização bantu nas universidades da República
Federativa do Brasil, e de língua portuguesa, literatura c civilização
brasileira nas universidades da Rcpdblica Gabonesa, as quais
funcionarão com base cm acordos especiais, de conformidade com as
leis c ~cgulamentos cm vigor.
Artigo VI
As Partes Contratantes, na medida do posslvcl, farão constar de
·Seus respectivos programas de ensino os temas apropriados a fim de
oferecer aos estudantes de cada um dos dois pulses uma idéia cxata
da história c da geografia do outro país.
Artigo VIl
As Partes Contratantes propiciarão a inclusão, através dos
meios de informação respectivos, de resenhas culturais destinadas a
um melhor conhecimento mdtuo.
Artigo VJIJ
Cada uma das Partes Contratantes, com o objctivo de garantir a
seus mpectivos pafses uma compreensão melhor da civilização e da
cultura da outra Parte, propiciarão o intercâmbio de:
u) obras básicas, livros, revistas, publicações de jornais de
naturczu literâria, cultural c artfstica, mapas geográficos, catálogos,
reproduções de manuscritos, estatfsticas, planos c programas de
ensino, obras e objetos de arte, filmes cinematográfi~os e de televisilo
e mutcriul educutivo, pedagógico, cultural, artísticó,. turlstico c
dcsporlivo;
·
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c) apresentações teatrais, musicais c festivais cinematográficos;

d) visita de artistas c de companhias teatrais, musicais c
folclóricas,
.
c) missões arqueológicas para a rcalizaçilo de pesquisa c
escavações, com a finalidade de enriquecer o património cultural c
histórico dos dois países,
Artigo IX
As Partes Contratantes propicínrilo o intercâmbio de visitas
entre desportistas c instituições desportivas dos dois pulses c organizarão encontros entre suas equipes esportivas,

EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
NIJMERO
DTC/DAI/DOP/ARC/067/688 (B46) (E20), DE S DE MARÇO
DE 1976, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELACOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geiscl,
Presidente da República
Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, cm anexo, o
Acordo sobre Transportes Aéreos entre a República Federativa do
'lrasil c o Reino Haxemitn da Jordânia, assinado em Brusilia, em 5
Artigo X
de novembro de 1975.
2. O aludido instrumento insere-se no contexto da politica de
Para ajudar a realização dos objctivos do presente Acordo c for- ·
aproximação com os paises do Mundo Árabe, em geral, e do Oriente
talccer a cooperação entre os dois Estados, cada uma das Partes ConMédio, em particular.
·
tratantes fJcilitará o estabelecimento de associações de amizade, de
3, O Quadro de Rotas jordaniano previ: pontos intermediários
acordo com as leis e regulamentos cm vigor no país respectivo.
na Africa c além-Brasil, com direitos de transportar passageiros, carga e correio defpara Montevidéu ou Buenos Aires e Santiago, O
Artigo XI
Quadro de Rotas brasileiro prevê pontos intermediários nu África
O presente Acordo entrará cm vigor na data da troca dos instru- (Ocidental, Central c Oriental) c além-Jordánia para Tceru, Nova
mentos de ratificação c permanecerá cm vigor seis mesi:s após o dia Dei hi ou Tóquio, com os mesmos direitos acima mencionados.
em que uma ou outra Parte Contratante o tiver denunciado total ou
4. Esclareço a Vossa Excelência que, de acordo com as dircparcialmente.
trizes básicas adotadas pelas autoridades aeronáuticas brasileiras,
Em caso de denúncia, a situação de que desfrutam os diversos cm negociações com os países árabes, não foram concedidos à Jorbeneficiários subsisti rã até o fim do ano cm curso, c, no que concerne dânia direitos de trâfego na Europa.
S. Outrossim, com o intuito de evitar práticas discriminatórias
aos bolsistas, até o fim do ano escolar ou universitário correspondente à data da denúncia,
e assegurar a igualdade de tratamento, ficou estabelecido que as taFeito em Brasília, aos quatorze dias do mês de outubro de 1975,

xas c outros gruvamcs relativos ao uso de aeroportos c outras faci-

cm dois exemplares originais cm língua portuguesa c francesa, os
dois textos fazendo igualmente fé:.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F.
Azcrcdo da Silveira.
Pelo Governo da República Gabonesa: Paul Okumba
d'Okwatseguc.

lidades serão fixados com base no principio da reciprocidade.
6, Assim sendo, as tarifas a serem aplicadas pelas empresas
aéreas designadas dos dois paises deverão ser estabelecidas em níveis
razoáveis, dando-se a devida consideração a todos os fatores relevantes, inclusive custo de operação, características de serviços, lucro
razoável e tarifas de outras empresas aéreas aplicadas na mesma ou
cm rotas semelhantes, devendo ser observado, quanto passivei, o mecanismo adotado pela Associação Internacional de Transportes
Aéreos (lATA),
.
7, Ficou igualmente estabelecido, no Protocolo de Assinatura,
que a remessa de somus recebidas pelas empresas aéreas designadas
das Partes Contratantes será cfetuada de acordo com as formalidades cumbiais das duas Partes, as quais, no momento, concedem amplas facilidades para as transferências oriundas dessas
operações,
8. Tendo em vista n natureza do instrumento, faz-se necessâria
a sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso Nacional,
conforme o disposto no artigo 44, inciso, I, da Constituiçilo Federal,
9, Em tais circunstâncius, submeto à alta considcraçilo de
Vossa Excelência projeto de Mensagem no Congresso Nacional,
para encaminhamento do texto do citado Acordo à aprovaçilo do
Poder Legislativo,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Antonio F. Azcredo dn Silveira.

(As Comissões de Relações Exteriores e de Educação e
Cultura.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1976
(N' 45-B/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,

concluído entre a República Federativa do Brasil e o Reino
Haxcmita da Jordânia, em Brasma, a 5 de novembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' 1: aprovado o texto do Acordo sobre Transportes
Aéreos, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino
Haxemita da Jordânia, cm Brnsilia, n S de novembro de 1975,
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N• 50, DE 1976
Excelcntissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da
Constituiçuo Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelõncius, acompanhado de Exposiçilo de Motivos do Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o texto
do Acordo sobre Transportes Aéreos, conclufdo entre a República
Federativa do Brasil c o Reino Haxemita da Jordânia, cm Brasilia, a
S de novembro de 1975,
Brnsilia, em 8 de março de 1976.- Ernesto Gclscl,

ACORDO SOBRE TRANSPORTES AI:REOS ENTRE A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO
HAXEMITA DA JORDÃNIA.
O Governo da República Federativa do Brasil c o Governo do
Reino l-luxem ita da Jordânia,
, tendo decidido concluir um Acordo sobre trunsportes aéreos
regulares entre os dois Paises, dcsignurum para esse fim rcprcscntuntcs devidamente uulorizudos, os quuis convieram nus disposições
seguintes:
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Artigo 4

As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos
especificados no presente Acordo c seu Anexo, a fim de que se
estabeleçam os se~viços aéreos internacionais nos mesmos previstos,
doravante referidos como ..serviços convencionados".

Os certificados de navegabilidade, cartas de habiiituçilo e li·
cençus expedidas ou revalidadas pelas autoridades aeronáuticas da
outra Parte Contratante e ainda em vigor scrilo reconhecidos como
válidos pela outra Parte Contratante para o Om de exploração dos
serviços convencionados. As Partes Contratantes se reservam,
eÍnretunto, o direito de não reconhecerem, relativamente uo sobrevão de seu território, certificados de habilitaçilo c licenças·
concedidos aos seus próprios nacionais pelas autoridades da outra
Parte Contratante ou por um terceiro Estado.

Artigol
i. Qualquer dos serviços convencionados poderá ter início
imediatamente ou cm data ulterior, a critério da Parte Contratante à
qual os direitos foram concedidos, mas não antes que:
a) a Parte Contratante à qual os direitos tenham sido con·
cedidos haja designado uma empresa aérea de sua nacionalidade
para u rota ou as rotas especificadas;
b) a Parte Contratante que concede os direitos tenha expedido a
necessária licença de funcionamento à empresa designada, obcde·
cidas as disposições do parúgralo 2• deste Arti~o c as do Artigo 6.
2. A empresa aérea designada por uma Parte Contratante
poderú ser chamada a fazer prova, perante as autoridades acronáu·
ticas da outra Parte Contratante, que se encontra em condições de
satisfazer os requisitos prescritos pelas leis e regulamentos, normal·
mente aplicados por essas autoridades ao funcionamento de
empresas de transportes aéreos internacionais.
3. As Partes Contratantes reservam-se a faculdade de substituir,
por outras empresas aéreas nacionais, a ou as empresas aéreas
originariamente designadas, dando prévio aviso à outra Parte
Contratante. A nova empresa designada aplicar-sc-üo todas as dis·
posições do presente Acordo e seu Anexo,
Artigo 3
1. Com o fim de evitar práticas discriminatórias e assegurar
igualdade de tratamento, fica estabelecido que:
I. As taxas e outros gravames, que uma das Partes Contratantes
imponha ou permita sejam impostas à empresa ou empresas
designadas pela outra Parte Contratante para uso de aeroportos e
outras facilidades, não serão superiores às taxas e gravamos
cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em serviços
internacionais semelhantes, pelo uso de tais aeroportos e facilidades.
li. Os combustíveis, óleos lubrificantes e peças sobressalentes
introduzidos no território de uma Parte Contratante, ou postos a
bordo de aeronaves da outra Parte Contratante nesse território, quer
dirctamcntc por uma empresa por esta designada, quer por conta de
tul empresa, e destinados unicamente ao uso de suas aeronaves nos

serviços convencionados, gozarão do tratamento dado às empresas
nacionais que realizam transporte aéreo internacional, no que diz respeito a direitos aduaneiros, taxas de inspeção ejou outros direitos c
gruvantes nacionais.
III, As aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na
exploração dos serviços corwencionados, e os combustíveis, óleos
lubrilicantes, equipamento normal e peças sobressalentes pura u
manutenção c reparação das aeronaves utilizadas, bem como as
provisões de bordo, compreendendo alimentos, bebidas c tabaco,
enquanto em tais aeronaves, gozarão de isençilo de direitos aduaneiros, taxa de inspeçilo e direitos ou taxas semelhantes no território
da outra Parte Contratante, mesmo quando utilizados ou consumi·
dos cm vôo sobre o referido território.
2, Os bens enumerados no parágrafo precedente e objeto de
isençilo pelo mesmo estabelecido, nilo poderilo ser desemburcudos du
aeronave no território du outra Parte Contratante sem o consenti·
mento de suas autoridades aduaneiras, c ficurilo sujeitos ao controle
dessas autoridades, enquanto não utilizados pela empresa.
3. Os passageiros, bagagens e mercadorias cm tninsito pelo
território de uma Parte Contratante e que permanecerem nu úreu do
aeródromo que lhes é reservada, serão submclidos apenas uo
controle estabelecido puru essa área. As bagagens e mercadorias em
transito direto serão isentas de direitos, taxas ou gravamos aduaneiros,

ArtigoS
As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, relativos a
entrada, permanência no seu território ou saída do mesmo, de
aeronaves empregadas cm navegação aérea internacional, ou
relativos à exploração e à navegação de tais aeronaves dentro do seu
território, serão aplicadas às aeronaves da empresa ou empresas
designadas pela outra Parte Contratante.
2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à
entrada, permanência no seu território ou saída do mesmo, de
passageiros, tripulações ou carga de aeronaves, como sejam os
concernentes il entrada, despacho, imigração,. passaportes, aifúndega
e quarentena, aplicar·se-ão aos passageiros, tripulações c carga de
aeronaves de empresa ai:rea designada pela outra Parte Contratante
quando no território da primeira Parte Contratante,
Artlgo6
I. As Partes Contratantes reservam-se a faculdade de negar ou
revogar licença de funcionamento a uma empresa aérea designada
pela outra Parte Contratante quando não julgarem suficientemente
comprovado que parte preponderante da propriedade c o controle
efetivo da referida empresa estão cm mãos de nacionais da outra
Parte Contratante.
2. A empresa designada poderá ser multada pelas autoridades
da outra Parte Contratante, na forma do ato de autorização de seu
funcionamento jurídico, ou a licença de funcionamento ser suspensa,
no todo ou em parte, pelo período de um (i) mês a três (3) meses:
u) nos casos de inobservância das leis c regulamentos referidos
no Artigo 5 deste Acordo, e de outras normas governamentais
estabelecidas para o funcionamento de empresas aéreas designadas;
b) quando as aeronaves utilizadas nos ~erviços convencionados
não sejam tripuladas por pessoas que possuam respectivamente a
naciónalidade de urna ou outra Parte Contratante, excctuados os
casos de adestramento do pessoal navegante, por instrutores devida·
mente autorizados pelos órgãos competentes da Parte Contratante
que designou a empresa e durante o período de adestramento.
3. Nos casos de reincidôncia das infrações constantes do item
anterior, alicença poderú ser revogada.
4. A revogação constante dos itens 1 e 3 deste Artigo só poderá
ser aplicada após consulta com a outra Parte Contratante. A
consulta terí1 início num prazo de sessenta (60) dias a partir da respectiva notificação.
Arti~o 7

As autoridades aeronáuticas das duas Parles Contratantes deverilo manter contato permanente pura garantir umu estreita coluboraçilo em todas us questões trutudus no presente Acordo, visundo
usua execuçilo sutisfutória.
t\rtigo H

i. Se quuiqucr das Purtes Contratantes desejar modificur
quulquer clilusulu do Anexo uo presente Acordo poder(l solicitar
unu1 consultu entre us uutoridudes ueronúuticus de um bus us Partes,
u 'luulteril início num prazo de sessenta (60) dias, u.purtir du rcspcctivu notilicuçi\o.
,
2. Os resultudos da consultu pussarilo u vigorar upós conlirmuçi\o por trocu de notus por via diplornilticu.

-464sárias à entrudo cm vigor do presente Acordo, o quol terá vigêncio a
partir du dato du último dcssos notificoções.
I. As divcrgi:ncias entre as Partes Contratantes sobre u interprc·
2. No entonto, o Acordo entrará em vigor, provisoriamente,
tução ou aplicação do presente Acordo c ·do seu Anexo, que ni\o
nu data de sua assinatura, nos limites dos atribuições administrotivos
puderem ser resolvidas por negociações ou por meio de consultas
das respectivas autoridodes aeronáuticas.
diretas, serão submetidas a Juizo Arbitral, seguindo-se o procedi·
Feito cm Brasllia, aos 5 dios do mês de novembro de 1975, cm
menta previsto no Art, 85 du Convenção sobre Aviação Civillntcr·
dois originais, coda um nas línguas portuguesa c ingleso, ambos
nacional, concluída cm Chicago, a 7 de dezembro del944, quanto à . igualmente autênticos.
composição e funcionamento do respectivo tribunal.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F.
2, As Partes Contratantes farão o passivei para dar cum· Azeredo da Sll•elra.
primcnto à decisão arbitral.
Pelo Governo do Reino Haxcmito do Jordânio: Hlsham AI·
Shawa.
Artigo 10 ·
ANEXO
Ao entrar em vigor uma convenção aérea multilateral aceita por
SEÇÃOI
ambas as Partes Contratantes, o presente Acordo deverá ser modificado de modo que as suas disposições se conciliem com as da
As Partes Contratantes concedem-se mutuamente o direito de
nova convenção.
explorar, por intermédio da empresa ou empresas designadas e
segundo as condições deste Anexo, os serviços convencionados, nas
Artigo 11
rotas c escalas estobclccidas nos Quadros de Rotas que o integram.
O presente Acordo c seu Anexo e assim os demais a tos relativos
SEÇÃOII
aos mesmos que os complementem ou modifiquem, serão comunica·
I, Nos termos do presente Acordo c deste Anexo, cada Parte
dos à Organizaçiio da Aviação Civil Internacional, para fins de registro.
Contratante concede às empresas aéreas designadas pela outra Parte
Contratante c para o fim de explorarem os serviços convencionados
Artigo 1l
ao longo das rotas especificadas os seguintes direitos:
Cnda uma das Partes Contratantes poderá, cm qualquer tempo,
a) o direito de desembarcar c embarcar passageiros, cargas e
notificar a outra Parte Contratante o seu propósito de denunciar o malas postais originados no território da outra Parte Contratante ou
a ele destinados;
presente Acordo, fazendo simultaneamente uma comunicação no
mesmo sentido à Organização da Aviação Civil Internacional. O pre·
b) o direito de desembarcar c embarcar passageiros, cargas e
sente Acordo deixará de vigorar doze (12) meses depois da data do re·
malas postais de tráfico internacional, originados cm escalas cm ter·
cebimcnto da notificação pela outra Parte Contratante, salvo se for
coiros pulses incluídas no Quadro de Rotas, ou a elas destinados.
retirada por consenso de ambas as Partes Contrauintes antes de
2. Cada Parte Contratante autoriza o sobrcvõo de seu ter·
expirar aq•Jele prazo. Se não for acusado o recebimento da noti·
ritório pela empresa ou empresas designadas da outrá Parte Contra·
ficação pela Parte Contratante à qual for dirigida, cntender·se-á recetanto, com ou sem pouso técnico nas escalas constantes do Quadro
bida 14 (quatorze) dias depois de o ter sido pela Organização da
de Rotas.
Aviuçiio Civil Internacional.
3. Todo o estabelecido precedentemente fica sujeito, cm seu
exercício, às condições previstas na Scção III, seguinte,
Artigo 13
SEÇÃO III
O presente Acordo substitui todas as licenças, privilégios c
concessões existentes à data de sua entrada cm vigor, outorgados a
I, Os serviços convencionados terão por objctivo fundamental
oferecer uma capacidade adequada à procura do tráfico.
qualquer titulo por uma das Partes Contratantes cm favor da cm·
presa aérea da outra Parte Contratante.
2. Na exploração desses serviços se levará cm conta, principal·
mente quanto à c ploração de rotas ou trechos comuns de rota, os
Artigo 14
interesses das empresas aéreas designadas, a fim de que os serviços
Para fins de aplicação do presente Acordo c do seu Anexo:
prestados por qualquer delas não sejam indevidamente afctados. As·
a) u expressão Hautoridude aeronáutica" significa, no caso da
segurados os principias de reciprocidade, um tratamento justo e
eqUitativo deverá ser concedido às empresas aéreas designadas das
República Federativa do Brasil, o Ministro da Aeronáutica, c no
duas Partes Contratantes, para que possam explorar, em igualdade
caso do Reino Haxemita da Jordunia, a Dircção de Aviação Civil ou
de condições, os serviços aéreos nas rotas especificadas nos Quadros
cm ambos os casos, qualquer pessoa ou órgão que esteja lcgalll)entc
11 utorizudo u exercer as funções utualmente pelos mesmos exercidas;
anexos.
b) n expressão "empresa uérca designada" significa qualquer
3. O direito de umu empresa aérea designada de uma Parte
cmpresu que umu,_ das Pnrtes Contratantes tiver escolhido pura
Contratante de embarcar c desembarcar, nos pontos c rotas cspeci·
explorar os serviços convcncionudos c u cujo respeito tiver sido feita
ficados, tráfico internacional com destino ajou proveniente 'de ter·
comunicação por escrito às autoridades ucronúuticas da outra Parte
coiros pulses, será exercido de modo que a capacidade corresponda:
Contratante, segundo o disposto no Art. 2. parágrafo I, alincu b, do
a) à necessidade do tráfico entre o pais de origem c os pulses de
presente Acordo;
destino;
c) u expressão "território" terá o mesmo sentido que lhe dá o
b) às exigências de uma exploruçilo cconômica dos serviços
convencionados;
Art. 2 da Convenção sobre Aviaçilo Civil Internncional, concluída
cm Chicago, u 7 de de1.embro de 1944;
c) à procura do trúfico existente nus regiões atravessadas,
d) us definições .. empresa uérell''. "serviço aéreo'\ "serviço
rcspcitndos os interesses dos serviços locais e regionais,
nérco internuclonul" c "esculus sem fins comerciais'\ são as constanSEÇÃO IV
tes do Art, 96 da Convenção sobre Aviuçuo Civil Internacional
ucirn11 mcncionudu.
I, As uutoridndes ueronlluticus das Partes Contratantes
consultnr-se-üo u pedido de umn delas a fim de determinar se os prin·
Artigo 15
clpios enuncindos nu Seçuo III estilo sendo o"tÍservudos pelns emprc·
sus ttérc:us designadas, c, em particular, puru evitar que umu porção
I, Cudu Parte Contratante notificurú u outra, por viu di·
plom(lticlt, du conclusão dus formulidudcs constitucionuis neccsinjusta de trúflco sejn desviadn de uma dns mencionadas empresas.
Arllgo 9

I

·I.I

-4652. As autoridades aeronáuticas de qualquer das Partes Contra·
tantcs fornecerão às autoridades aeronáuticas da outra Parte
Contratante a pedido destas, periodicamente ou a qualquer tempo,
os dados cstalfslicos que sejam razoavelmente solicitados, para a
verificação de como está sendo utilizada, pela empresa ou empresas
aéreas designadas da outra Parte Contratante, a capacidade ofcrc·
cidu nos serviços convencionados. Esses dados deverão conter todos
os elementos necessários pura fixar o volume de tráfico, bem como
sua origem e destino.
SEÇÃOV
I. As tarifas a serem aplicadas pelas empresas aéreas designa·
das de uma Parte Contratante em pagamento do transporte de pas·
sageiros e carga originados no território da outra Parte Contratante
ou a ele destinado deverão ser estabelecidas cm níveis razoáveis,
danao-se a devida consideração a todos os fatores relevantes,
inclusive custo de operação, características de serviço, lucro razoável
e tarifas de outras empresas aéreas aplicadas na mesma ou cm rotas
semelhantes, devendo ser observado, quanto possível, o mecanismo
adotado pela Associação Internacional dos Transportes Aéreos
(lATA).
2. As tarifas assim elaboradas serão submetidas à aprovação
das autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante 30 (trinta)
dias, pelo menos, antes da data prevista para a sua aplicação; cm ca·
sos especiais, esse prazo poderá ser reduzido, se assim concordarem
as ditas autoridades.
3. Se, por qualquer razão, uma determinada tarifa não puder
ser fixada na forma das disposições anteriores, ou se, durante os pri·
meiros IS (quinze) dias do prazo, qualquer das Partes Contratantes
notificar a outra a desaprovação de qualquer tarifa que lhe foi
submetida, as autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes tra·
ta rã o de determinar tal tarifa cm rctJniilo de consulta.
4. As tarifas estabelecidas na forma das disposições desta Seção
permanecerão cm vigor até que novas tarifas sejam estabelecidas se·
gundo essas mesmas disposições.

5. As tarifas aplicadas pelas empresas aéreas designadas. por
uma das Partes Contratantes, quando servirem pontos comuns às
duas Partes ou pontos compreendidos cm rotas comuns entre o ter·
ri tório de uma Parte Contratante c terceiros países, não serão inferia·
rcs às aplicadas pelas empresas da outra Parte na execução de servi·
ços idênticos.
6. As empresas aéreas designadas por uma Parte ContraJante
não poderão conceder, direta ou indirctumcntc, por si ou através de
qualquer intermediário, descontos, abatimentos ou quaisquer re·
duções sobre tarifas em vigor, salvo os previstos pelas resoluções
aprovadas pelas Partes Contratantes.
SEÇÃOVI
Os horários deverão indicar o tipo, modelo c configuração das
aeronaves utilizadas, bem como a freqUência dos serviços c escalas, c
serão submetidos pelas empresas aéreas designadas de cada Parte
Contratante às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante
30 (trinta) dias, no mlnimo, antes da data prevista para sua vigência.
Tais horários deverão ser aprovados dentro do prazo acima indicado, a menos que envolvam alteração de escalas ou de capacidade cm
desacordo com o que está especificado neste Anexo.
SEÇÃOVII
I. As seguintes alterações nas rotas não dependerão de prévio
aviso entre as Partes Contratantes, bastando a respectiva. notificação
de uma a outra autoridade aeronáutica:
a) inclusão ou supressão de pontos de escalas no território da
Parte Contratante que designa a empresa aérea;
b) omissão de escalas no território de terceiros países.
2. A ~Iteração das rotas convencionadas pela inclusão de ponto
de escala não previsto no Quadro de Rotas fora do território da Par·
te Contratante que designa a empresa aérea fica sujeita a acordo pré·
vio entre as autoridades aeronáuticas de ambas as Pa~tes.

QUADRO DE ROTAS DA JORDÂNIA
PONTOS INICIAIS

PONTOS JNTERMEDIÃRIOS

PONTOS NO BRASIL

A ·(2)
Pontos no Terri·
tório du Jordi1·
niu

PONTOSALi::M
(I)

(I)

CAIRO
LAGOS
ACCRA OU ABIDJAN
DAKAR

RIO DE JANEIRO
E/OU SÃO PAULO

CAIRO
TRIPOLI OU BENGHAZI
TÚNIS
ARGEL
DAKAR

RIO DE JANEIRO
E/OU SÃO PAULO

MONTEVIDeU
OU BUENOS AIRES
SANTIAGO

B • (2)

Pontos no Ter ri·
tório du Jordti·
nia

NOTA (I) A suspensuo de csculus se regula pela Sccçuo VII do Anexo
(2) A seleçuo de uma das rotas acin111 implica no cuncclumcnto du outru rotu.

MONTEVIDW OU
, BUENOSAIRES
SANTIAGO

-466QUADRO DE ROTAS DO BRASIL
PONTOS INICIAIS

PONTOS INTERMEDIÁRIOS

PONTOS NA JORDÂNIA

PONTOSALf::M

(I)

(I)

A- (2)

Pontos no Território do Brasil

Dois pontos na Ãfrica Ocidental (3)
Um ponto na Ãfrica Central (3)
Um ponto na Ãfrica Oriental (3)

Ammun

Um ponto na Ãfrica Ocidental (3)
Argel
Túnis
Trípoli
Cairo

Amman

Teheran,

Nov:~

Dclhi ou Tóquio

B .,(2)

Pontos no Território do Brasil

Tchcmn, Novu
Delhi ou Tóquio

A suspensão de escalas se regula pela Scção VIl do Ane•o
A scleçào de umu dus rotus acima implica no cancclumcnto da outru rota
(3) As Partes õxarão os pontos antes da iniciação dos serviços.

(I)
(2)

Protocolo de Assinatura
N·o curso das negociações que terminaram com a assinatura do
Acordo sobre Transportes Aéreos entre o Brasil c a Jordânia os
Representantes das Partes Contratantes acordaram o seguinte:
I - Com referência aos membros da tripulação estrangeiros
uti1izados nos serviços convencionados, as empresas aéreas designadas brasileiras e jordanianas submeterão às Autoridades
Aeronáuticas do Brasil e da Jordânia, quando for o caso, uma lista
completa incluindo nome, nacionalidade, função, tipo c número da
licença, c o nome da autoridade que emitiu a referida licença. Se não
houver nenhuma comunicação em contrário por parte das autoridades brasileiras ou jordanianas, os membros da tripulação poderão operar os serviços convencionados.
2 -A remessa de somas recebidas pelas empresas aéreas designadas das Partes Contratantes far-sc-á de acordo com as formalidades cambiais das duas Partes Contratantes, as quais, no momento, concedem amplas facilidades para as transferências oriundas
dessas operações.
As Autoridades Aeronáuticas ensejarão os seus melhores esforços, através dos canais apropriados, visando à celebração de um
acordo bilateral sobre isenção de bitributação.
Brasília, em 5 de novembro de 1975.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F.
Azcrcdo d11 Silveira.
Pelo Governo do Reino Ha.emita da Jordânia: Hisham AIShawu.

(tis Comissões de Relações E.<r.riores e de Transportes,
Comunicaçõese Obras Ptíbl/cas.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1976
(N• 46-B/76, na Câmara dos Deputados)
Apro•• o texto do Acordo para a Consenaçiio da Flora e
da Fauna dos Territórios Amazõnicos, concluído entre o Brasil
e o Peru, cm Lima, a 7 de novembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• !'i aprovado o texto do Acordo pura a Conservação du
Flora c da Fuuna dos Territórios Amazônicos, conclufdo entre o
Brasil c o !'cru, cm Lima, a 7 de novembro de 1975.

Art. 2• Este Decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N• li, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, tenho n honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo para a Conservação da Flora e da Funa dos Territórios Amazônicos, concluído entre o Brasil e o Peru, em J..ima. a 7 de novembro
de 1975.
Brasil ia, em 13 de fevereiro de 1976.- Emesto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAM-11/DAI/036/661.
7 (B46) (845), DE 9 DE FEVEREIRO DE 1976, DO MfNJSTI'iRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Gencral-de-Exi:rcito Ernesto Geisel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alUI consideração de Vossa
Exceli:ncia, acompanhado de projeto de mensagem ao Congresso Nacional, o texto do Acordo para a Conservação da Flora c da Fauna
dos territórios amazõnicos da República Federativa do Brusil c da
República do Peru, que õrmei em Uma, quando de minha visita
oõcial uo Peru, a 7 de novembro de 1975.
2. O Acordo em apreço visa a promover estreita colaboraçiio
entre os dois puíscs na observância de políticas racionais de conscr·
vaçUo du nora c da

rauna dos seus respectivos territórios umuzó-

nicos, dcõnindo as modalidades dessa colaboração. Para esse õm,
incumbe uo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal c à
Dlrccclón General Florestal y de Fauna do Ministi:rio da Agricultura
do Peru o interci1mbio de informações acordado, com vistas a colher
os dados b(tsicos pura o manejo udcquudo dos recursos naturais
renováveis daqueles territórios.
3. Duda u relcv1inciu dos entendimentos alcunçudos que marcam o início de uma nova fase de colaboruçiio centrada nos territórios umazônicos de umbos os puíscs, cncurcço u Vossu ExcelCnciu u

convcniênciu de o Governo brasileiro rutilicur o presente ucordo,
sendo puru tunto ncccss(triu u prévia uprovuçUo do Congresso

-467.Nacional, conforme os termos do art, 44, inciso I, da Constituição
Federal.
4, Nessas condições, tenho u honra de submeter um projeto de
Mensagem Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim houver
por bem, encaminhe o texto do Acordo anexo à aprovação do Poder
Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Se·
nhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito.

da Flora, da Fauna c das Belezas Cénicas Naturais dos Paiscs da
América, de 1940, c da Convenção sobre o Comércio Internacional
das espécies da Flora e Fauna Silvestres cm Perigo de Extinção, de
1973, das quais o Brasil c o Peru silo signatários, comprometem-se a
reprimir, nos seus respectivos territórios, a importação ou trânsito de
produtos naturais, originários de uma das P:rrtcs, cuja exportação
seja proibida no território da mes~a Parte.
Artigo VI

ACORDO PARA A CONSERVAÇÃO DA FLORA E
DA FAUNA DOS TERRITÓRIOS AMAZÓNICOS DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA REPÚBLICA DO PERU.
O Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da
República do Peru,
Considerando a conveniência de promover a mais estreita
colaboração entre ambos os paiscs na observância de potrticas ra·
cionais de conservação da nora c da fauna dos seus respectivos tcrri·
tórios amazónicos, para o aproveitamento racional do seu potencial
económico.
Convencidos de que a cooperação bilateral cm matéria de
fiscalização c controle é indispensável para a garantia da eficiência
das medidas conscrvacionistas,
Acordaram'as seguintes disposições:
Artigo I

Com vistas à conservação de espécies da nora c da fauna amazónicas de interesse cicntinco ou passivei valor económico c à sua eventual industrialização, os signatários do presente Acordo fomentarão
estudos para a implantação de estações experimentais c de viveiros c
cria douras artificiais cm seus territórios,
Parágrafo único. Entende-se por viveiro ou oriadouro artificial
a área especialmente preparada e delimitada, com instalações próprias, onde as espécies da nora ou da fauna tenham condições
adequadas para sua reprodução e desenvolvimento,
Artigo VII
O presente Acordo entrará em vigor a partir do ntomento cm
que as Partes Contratantes sejam informadas, mediante notas, de
que foram cumpridas as formalidades exigidas.
Artigo VIII

A República Federativa do Brasil designa o Instituto Brasileiro·
A vigência do presente Acordo é indefinida c durará até seis
de Desenvolvimento Florestal e a República do Peru a Dlrecclôn · meses após a data cm que for denunciado, por escrito, por uma das
General Florestal y Fauna do Ministério da Agricultura, como
Partes Contratantes.
órgãos dos dois Governos, cuja finalidade será um intercâmbio
Feito na cidade de Lima, aos ... dias do mês de novembro de mil
rcgulnr de informações sobre as diretrizes, os programas c os textos
novecentos c setenta e cinco, em dois exemplares igualmente autên·
legais relativos à conservação e ao desenvolvimento da vida animal e ticos, nas línguas portugueses c espanhola.
vegetal dos respectivos territórios amazónicos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F.
Azeredo da Silveira.
Artigo II
Pelo Governo da República do Peru: Miguel Angel de La Flor
Propiciarão, outrossim, o intercâmbio de informações obtidas
Valie.
através das respectivas investigações, com o objctivo de colher os
(Âs Comi.<.<Ões de Relações E.<teriares e de Agricultura.)
dados básicos para o mencjo adequado dos recursos naturais renováveis daqueles territórios, cinclusivc mediante o estabelecimento de
reserva~ representativas dos diferentes ecossistemas e unidades
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l2, DE 1976
biogeográficas.
(N• 43-B/76, na Câmara dos Deputados)
Artigo UI
Tendo cm vista os objetivos acima assinalados, as Partes
Contratantes promoverão reuniões de técnicos a fim de lograr
diretrizcs, tanto quanto passivei uniformes, cm matéria de:
a) proibições totais ou parciais, temporárias ou não, para a
coleta cientifica de espécies da nora c da fauna ameaçadas de
extinção, bem como proibição total ou parcial, tcmporâria ou não,
da caça;
b) uso de métodos químicos de controle biológico;
c) preservação das norcstas c demais formas de vegetação natural que, por suas curacteristicas ecológicas, mereçam tratamento
especial;
d) introdução de espécies exóticas à região amazónica.

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Pagamentos
entre a República Federativa do Brasil e a República Democritica Alemã, assinado em Brasma, aS de novembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• 1'!. aprovado o texto do Acordo de Comércio e Pagamentos entre a República Federativa do Brasil c a República Democrática Alemã, assinado em Brasllia, a 5 de novembro de 1975,
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N-13, DE 1976

Artigo IV

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

As reuniões de que truta o Artigo anterior serão estnbelecidus
por viu diplom(tticu, mediante solicitaçilo de qualquer dos dois
Governos c terão como sede o pais ao qual couber a iniciativa da

De conformidade com o disposto no art, 44, inciso I, da Constituiçilo Federal, tenho u honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o texto do
Acordo de Comércio e Pagamentos entre a República Federativa do
Brasil e a República Democrática Alemã, assinado em Brus!lia, a 5
de novembro de 1975,
Druslliu, em 16 de fevereiro de 1976.- Ernesto Gelsel,

convocuçüo .

..

Artigo V
Os dois Governos, d~ntro do espirita de cooperucilo que presidiu o presente Acordo, c nos termos da Convençilo pura 11 Protcção
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DE
MOTIVOS
DE·Il/CO·
LESTE/DAI/036/830.1 (Íl46) (F33), DE 6 DE FEVE·
REIRO DE 1976, DO MINJST~RIO DAS RELAÇ0ES
EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
Gencral·de·Exército Ernesto Geisel
Presidente da República
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, cm anexo, o
texto do Acordo de Comércio c Pagamentos entre a República
Federativa do Brasil c a República Democrática Alemã, assinado em
Brasiiin, cm 5 de novembro de 1975.
2. O referido Acordo, de modo geral, segue o modelo dos
demais acordos ae comércio c pagamentos assinados pelo Brasil com
outros pulses da Europa Oriental.
3. Estabelece, entre outras matérias, que os pagamentos rela·
tivos ao intercâmbio bilateral serão efctuados em moeda escriturai,
.no sistema de contas cm dólares norte-americanos abertas pelo
Banco Central do Brasil e pelo Deutsche Ausscnhandelsbnnk A. G.
Berlim; que as correntes de exportação do Brasil para a RDA cons·
tituir-se-ão, progressivamente c cm proporção crescente, de produtos
manufuturndos e scmimnnufaturados, sem prejuízo da exportação
das mercadorias tradicionais e que deverá reunir-se, a cada dois
anos, uma Comissão Mista com o propósito de examinar os pontos
de interesse para as relações econômico-comerciais entre as Partes
Contratantes.

Artigo 11
As Partes Contratantes concedem-se, em todas as questões rela·
tivas ao comércio, tratamento nilo menos fuvoriivcl do que aquele
que cudn uma delas concede ou venho n conceder a qualquer terceiro
pais.
O tratamento indicado compreende:
I) os gravamcs de qualquer natureza incidentes sobre a impor·
tuçilo e a exportação, bem como os referentes 11 cxccuçilo de paga·
mcntos pura essas opcruçõcs;
2) os métodos de aplicação desses gruvamcs c todas as rcgrus e
formalidades em conexão com a importação c a exportação,
Parúgrafo único. As disposições deste artigo nilo serilo apli·
cadas às vantugcns, isenções e facilidudes que:
u) cada Parte Contrutnnte concedeu ou venha u conceder a
pulses limítrofes, a fim de facilitar o comércio fronteiriço;
h) cadu Parte Contrutuntc concedeu ou venha a conceder aos
demais membros de zona de livre comércio, merendo comum ou
união aduaneira, de que seja parte integrante;
e) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder cm
decorrência de ajustes comerciais multilaterais entre pulses em desenvolvimento, dos quais uma das Partes Contratantes nilo participe,
Artigo III
A importaçilo e a exportação de mercadorias e serviços no quadro do pr.'Sente Acordo serão objcto de contratos, nos quais deveriJo ser fixadas as condições comerciais, entre as firmas, instituições c
organismos brasileiros, c as pessoasjurldicas da República Dcmocrá·
ticn Alemã autorizadas a operar no comércio exterior.

4. O instrumento firmado com a República De.mocrâtica
Alemã tem, em resumo, a finalidade de estimular a cooperação
econômica e desenvolver o intercâmbio comercial entre os dois
países.
S. Tendo em vista a natureza desse instrumento, c conforme o
disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, fnz·sc nccessá·
rio a sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso
Nacional.
6. Nestas condições, submeto à alta consideração de Vossa
Excelência o projeto de Mensagem ao Congresso Nacional por meio
do qual é: encaminhado o texto do referido Acordo à aprovação do
Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Antônio F. Azeredo da Silveira.
ACORDO DE COM~RCIO E PAGAMENTOS
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE·
MOCRÃTICA ALEMÃ
O Governo da Rcpóblica Federativa do Brusil c o Governo da
Repúblico Democrática Alemil, a seguir denominados "Partes
Contratantes", animados pelo propósito de fortalecer e desenvolver
as relações comerciais entre ambos os Pulses, cm bases de igualdade e
de interesse mótuo, acordaram o seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes, no interesse mútuo de desenvolvimento
das relações econõmicns, contribuirão, por todos os meios a seu
alcance, pura o aumento do intercâmbio comercial entre os dois
Pulses, procurando, dentro das possibilidades existentes, manter o
seu equillbrio.
l'urúgrufo único. Pura tul, as Partes Contratantes adotarilo,
com observância das respectivas legislações sobre comércio exterior
c ciimbio, o tratamento adequado 11 boa condução das operações
reguladas pelo presente Acordo,

Parágrafo único. A execução dos contratos comerciais será da
responsabilidade exclusiva dos respectivos contratantes, cabendo nos
governos a responsabilidade somente nos casos em que sejam partes
intervenientes.
Artigo IV
Respeitada a legislação do Brasil, os cidadãos c pessous juridi·
cas da República Democrática Alemã que exercerem as utividades
mencionadas no Artigo III, no quadro do presente Acordo, gozam
na República Federativa do Brasil dos mesmos direitos, no que se
refere à proteção de sua pessoa c propricdudc, que os cidadãos e pes·
soas jurídicas de qualquer outro Estado.
Respeitada a legis!ução da Repúblico Democrática Alcmil, os
cidadãos e pessoas jurídicas do Brasil que exercerem as atividades
mencionadas no Artigo III, no quadro do presente Acordo, gozam
na República Democrática Alemã dos mesmos direitos, no que se
refere à proteção de sua pessoa c propriedudc, que os cidudilos e pes·
soas jurídicas de qualquer outro Estudo.
Artigo V
As Partes Contratantes propiciurilo, pelos meios no seu alcance
c no quadro de suas possibilidades, que as correntes de exportação
do Brasil pura u República DemoCrúticu Alemã se constituam,

progressivamente em proporções crescentes, de produtos mnnu·
futurados e semimanufaturados brasileiros, sem prejulzo da exporta·
ção de novos produtos e das mercadorias tradicionais.
Artigo VI
As mercadorias objeto do presente Acordo scrilo destinadas ex·
clusivumentc ao consumo interno ou ii transformação pelas indús·
trius do puls importudor.
Parúgrafo único. A recxportaçno de mercadorias não scrâ
permitida, salvo se, em cada caso, uma das Partes Contratantes obti·
ver o prévio consentimento da outra.
Artigo VIl
A fim de promover o intercâmbio de mcrcadorius entre ambos
os pulses, us Purtes Contratantes procurarão estimular a troca de
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ções cm seu território, c providenciarão, sempre que necessário, visi·
tas reciprocas de especialistas da área cconômico-comcrcial.
Com esse objctivo, serão concedidas, de Parte a Parte, as
facilidades previstas cm suas respectivas legislações.

dos Estados Unidos da América), aplicável às Contas referidas no
Artigo X.
Sobre os saldos dessas Contas, computar-sc-ão juros à taxa de
5% ao ano, calculados c lançados semestralmente c, se for o caso, na
ocasião do encerramento das mesmas,

Artigo VJJI

Artigo XII

As Partes Contratantes permitirão a importação c exportação li·
vrc de direitos aduaneiros - de acordo com a legislação vigente no
território da Parte Contratante respectiva- dos seguintes itens:
a) produtos c mercadorias sem valor comercial c material de
publicidade comercial destinados a mostras;
b) produtos c materiais destinados a feiras c exposições perma·
ncntcs ou temporárias, sob a condição prévia de que tais produtos
materiais serão reexportados; c
c) máquinas, ferramentas c materiais cujo ingresso no território
de uma das Partes Contratantes vier a ser admitido cm carátcr
temporário, como instrumento necessário à prestação de serviços
contratados c inclusive para fins de montagem ou conserto, sob a
condição prévia de que tais bens não serão vendidos.
Artigo IX
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A fixação dos preços das mercadorias, objeto de intercâmbio
entre os dois países, 'nos contratos respectivos concluídos entre as.
pessoas e organizações mecionadas no Artigo III do presente Acor·
do, tem por referência cotações internacionais de mercadorias de
qualidade e de características iguais ou comparáveis.
Artigo X
O Banco Central do Brasil, que opera sob a autorização do
Governo da República Fcdera\Í.Ya do Brasil e o Dcutschc Aussenhandclsbank A.G., Berlim, que opera sob a autorização do Go·
verno da República Democrática Alemã, abrirão, cada um, as contas
em dólares dos Estados Unidos da América,, moeda escriturai, daqui
por diante denominadas Contas, necc§s~rías ao registro das
operações de comércio disciplinadas pelo presente Acordo e à
execução dos pagamentos dele decorrentes.
Parágrafo I• Através dessas Contas, os referidos bancos rcgis·
trnrão os recebimentos e os pagamentos relacionados com:
a) exportação e importação de mercadorias, conforme previsto
no Artigo III do presente Acordo, c destinadas ao consumo, à utiliza·
ção c à transformação nos dois países, bem como os serviços
previstos no referido Artigo:
h) despesas comerciais c bancárias relativas a exportações e
importações, tais como fretes de mercadorias transportadas sob a
bandeira de um dos dois países, comissões, seguros (prêmios, in·
denizacões, exceto resseguros), juros comerciais e bancários c outras
despesas referentes às trunsucões;
c) despesas com reparos de navios de bandeira de um dos dois
países das Partes Contratantes, realizados no Brasil ou na República
Democrf1ticu Alc:mà;
d) dcspesas com material de consumo de bordo, ressalvado que
neste item não se incluirão os fornecimentos de combustíveis c
lubrilicuntcs;
c.•) outras operações que, cm cada caso, forem previamente uprovudas pcil1 Banco Central do Brasil e pelo Dcutsche Ausscnhandcls·
bunk A.G.
Purúgrufo 29 Ambus us Contas estarão livres de comissões e
despesas.
Pnritgrufo JY As transaçilcs rcguladas pelo presente Acordo sc·
rào futuradas cm dólares dos Estados Unidos da América- mocda
cscriturul.
Artigo XI
A li1l1 de facilitar o intcrc[ambio comt:rcial entre os respectivos
puiscs, us Purtt:s Contrutuntcs concedem-se:, de modo recíproco, um
crédito técnico rotativo de USS 10 milhões (dez milhões de dólares

Excedido o limite do crédito técnico rotativo reciproco, a Parte
Contratante devedora csforçar-sc·á por aumentar suas exportações,
dcvcndo a Parte Contratante credora, por seu lado, adotar as provi·
dências adequadas que estimulem a elevação de suas importações.
Parágrafo I• A fim de possibilitar o desenvolvimento do
Comércio, entretanto, os dois Bancos promoverão, a qualquer
tempo, e por mútuo entendimento, operações que contribuam para a
manutenção do cquilfbrio das Contas cm nfvcl adequado à finali·
dade do presente Acordo, estejam ou não excedidos os limites do
crédito técnico previsto no Artigo XI.
Parágrafo 2• As providências mencionadas neste Artigo não .
prejudicam a faculdade do Banco credor de exigir do Banco devedor
o pagamento, a qualquer tempo, do referido excesso em moeda d~
livre êonversabilidadc, indicada pelo credor, exigência essa que o
Banco devedor se obriga a cumprir de imediato.
Artigo XIII
Nas conversões da moeda das Contas do presente Acordo para
moedas de livre conversabilidadc, c vicc-versa, os dois Bancos obscr·
varão as taxas de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos da
América e a moeda escolhida, vigentes na data da operação c no mcr·
cado de câmbio internacional previamente acordado, em cada caso,
entre os dois Bancos.
Artigo XIV
Expirado o presente Acordo, as Contas referidas no Artigo X
permanecerão abertas pelo prazo suplementar de 180 dias, a fim de
nelas serem lançados os valores dos pagamentos resultantes de
operações aprovadas pelas autoridades competentes de ambos os
países durante a vigência do Acordo, c não liquidadas.
.Parágrafo I• No referido prazo suplementar, serão também
lançados nas Contas os valores dos pagamentos resultantes de novas
transaçõcs autorizadas com o objctivo de liquidar o saldo rema·
nc:scc:nte.
Parágrafo 2• Findo o prazo suplementar de 180 dias, contados
a partir da data cm que expirar o prazo de validade do presente
Acordo, o saldo remanescente nas Contas será liquidado imediata·
mente poJo Banco devedor, a pedido do Banco credor c em moeda de
livre conversibilidade a ser por ele indicada.
Parágrafo J• Ressalvado o disposto no Artigo XV a seguir,
serão, também, liquidadas em moeda livremente conversível,
escolhida pelo Banco credor, as operações aprovadas pelas au·
toridades competentes de ambos os países, cujo pagamento venha a
ocorrer posteriormente ao prazo de 180 dias a que se refere o
presente Artigo.
Artigo XV
Os pagamentos decorrentes de contratos relativos aos forneci·
mentos de máquinas e equipamcntos financiados a longo prazo,
aprovados pelas autoridades competentes de ambos os países, serão
lançados nas Contas referidas no Artigo X.
Parágrafo IY Expirado o Acordo, e findo o prazo suplementar
de 180 dias referido no Artigo XIV, a Parto Contratante devedora
abrirá umu ~~cantu Especial" cm nome da Parte Contratante crc·
doru, cm dólares dos Estados Unidos da América, a qual pcrmune·
ceril ubcrta pelo tempo necessário ao registro da totalidade dos
pugamcnlos dt:corrcntcs dus operações mcncionudus no presente
Artigo.
l'urilgrufo 2Y Sobre os fundos que se acumulem nu "Conta Es·
pcciul" rcfcridu no purilgrufo untcrior, scrno computados juros U

-470taxa que for estipulada pelos Bancos, calculados c lançados nessa
Conta semestralmente c, quando for. o caso, no encerramento da
mesma,
Parágrafo 3• Os fundos acumulados na "Conta Especial"
referida neste Artigo serão utilizados pela Parte Contratante credora
no pagamento de mercadorias adquiridas no pais da Parte Contra·
tante devedora.
Parágrafo 4• O saldo cvcntunlmcntc existente na "Conta Es·
pecial" referida neste Artigo, 6 (seis) meses após a data prevista para
o vencimento da última prestação, será imediatamente liquidado
pelo Banco devedor, cm moeda de livre conversibilidade, de escolha
do Banco credor. Na hipótese de recebimentos de prestações cm
atraso após o prazo de 6 (seis) meses aqui referido, seu valor será ime·
diatnmcntc liquidado pelo Banco devedor, cm moeda de livre conver·
sibilidndc, de escolha do Banco credor,
Parágrafo 5• Para os efeitos deste Artigo, compreender-se-ii
como de longo prazo as operações de financiamento cujo prazo de
pagamento se estenda por mais de 360 dias, contado a partir da data
do embarque da mercadoria.
Artigo XVI
No limite de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e o
Deutsche Ausscnhandclsbank A.G., Berlim fixarão, tão logo tenham
ambas as Partes Contratantes mutuamente se notificado do cumpri·
menta das formalidades necessárias à vigência deste Acordo, as medi·
das técnicas necessárias à execução do presente Acordo,
Artigo XVII
As mercadorias originárias de terceiro pais, adquiridas por um
dos dois pulses, não poderão ser pagas através das Contas referidas
no Artigo X, salvo aprovação prévia dos dois Bancos, cm cada caso.
Artlgó XVIII
Às autoridades competentes das Partes Contratantes reservamse o direito de exigir, quando estritamente necessário, certificado de
origem para as mercadorias importadas, emitido pelas autoridades
competentes do pais exportador.
Artigo XIX
A expiração do presente Acordo não prejudicará:
a) a validade das autorizações concedidas, durante sua
vigência, pelas autoridades das duas Partes Contratantes;
b) a validade dos contratos comerciais e fimrtii:Ciros celebrados,
c ainda não concretizados, durante sua vigência;
c) a plena aplicação de todos os seus disposlli>os aos supracita·
dos contratos, c, cm particular, do disposto nos Artigos XIV c XV
deste instrumento,

Feito c assinado cm Brasil ia, aos cinco dias do mês de novembro
de mil novecentos c setenta c cinco, cm dois originais, nas lfnguas
·portuguesa c alem ii, ambos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F.
Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da Rep~blica Democrática Alemã: Gerd
Monkemeycr,
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N•s 231,232 E 233, DE 1976
PARECER N•lJI, DE 1976
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Oficio "S" n•
17/75, que trata de autorização para alienação de terras pú·
bllcas do Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Accioly Filho
I. O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo 171, parágrafo único, da Constituição, ao Senado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas com
25 mil hectares, localizadas nos Municfpios de Riacho dos
Machados e Grilo Mogol, à empresa Mctalur Ltda, sociedade comercial brasileira com sede cm Silo Paulo.
2. A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975, Dessa
autorização legislativa consta a ãrca a ser alienada c o respectivo pre·
ço, que será de CrS 30,00 o hectare,
3. O Oficio do ·Governador do Estado informa tratar-se de
área de terras desocupadas c inexploradas, que não se prestam às ati·
vidades da agricultura c da pecuária,
A adquirente da área a destinar~\ ao rcnorcstamento, pois as ter·
ras constituem grandes chapadas ociosas e vazias,
O empreendimento, segundo o oficio do Governador do Esta·
do, representará reforço substancial para a politica desenvolvi·
mentista de Minas Gerais c possibilitar~\, ainda, a criação de fonte de
novos empregos diretos c indirctos, com inúmeros bcncficios sociais
c econômicos para a região e para o cquilfbrio ecológico.
4. O processo cstã instruido com os documentos c informações
exigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
5, O meu parecer é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•43, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar. terras pú·
blicas que especifica,
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Fica o Estudo de Minas Gerais autorizado a alienar i\
empresa Metalur Ltda, duas Arcas de terras públicas situadas n'os
Artigo XX
Municfpios de Riacho dos Machados c Grilo Mogol, com 20 (vinte)
Com o propósito de promover as relações comerciais entre os, mil c 5 (cinco) mil hectares, respectivamente,
Art, 2• A prcscnté Resolução entrará em vigor na data da sua
dois pafscs c estimular a cooperação cconômica c o intercâmbio
comercial entre a República Federativa do Brasil c a República publicação,
DcmocrAtica Alemã, as Partes Contratantes concordam cm esta·
Safa das Comissões, cm 20 de novembro de I 975 - Nelson Car·
belccer uma Comissão Mista, constitufda por representantes de am- nciro, Presidente - Accloly Filho, Relator - Domfclo Gondln bos os pulses c que, a pedido de uma das Partes, se reunirA alternada- Jarhas Pussurlnho- Mendes Canalc.
mente nas respectivas Capitais, pelo menos a cada dois anos.
PARECERES N•s 232 E233, DE 1976
Artigo XXI
O presente Acordo scrA submetido à aprovação das autoridades
competentes de cada uma das Partes Contratantes, de conformidn·
dcs ncccssArias à vigência do Acordo, o qual entrarA cm vigor a
partir da data da troca dessas notificações, por um pcrfodo de 5
(cinco) anos, prorrogAvel por pcrfodos sucessivos de I (um) uno,
salvo denúncia, comunicada por via diplomAtica, com antecedência
mfnimu de 180 dius antes do término de qualquer pcrfodo.
Toda emenda ou complementação ao presente Acordo scrA
objcto de entendimento por escrito entre as Partes Contratantes.

Sobre o Projeto de Resoluçilo n• 43, de 1976, da Comlssio
de Legislação Social, que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a alienar à empresa Metalur Ltda, drea de
25.000 ha (vinte c cinco mil hectares) de terra• devolutas.
PARECER N•232, DE 1976
Du Comissão de Constftulçilo e Justiça
Relator: Scnudor Gustavo Capanema
O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos
do urtigo 171, purAgrufo único, da Emenda Constitucional n• I, de

-471.17 de outubro de 1969, solicitou, pelo Oficio n• 455, de 1975, prévia
autorização do Senado Federal para alienar áreas de terras devolutas
daquele Estado à empresa Mctalur Ltda., com sede cm Silo Paulo,
área de 25.000 ha (vinte e cinco mil hectares) ao preço mlnimo de
CrS 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, para implantação de projeto
de reflorestamento, cujo perfil já foi aprovado pela Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário RURALMINAS, entidade pablica institulda pelo Estado, e pelo Ins·
tituto Estadual de Florestas -IEF, autarquia estadual.
2. O processo, inicialmente, não estava devidamente instruido
com os documentos técnicos e pareceres indispcnsãveis, para apreciação de solicitação da espécie, na forma estabelecida pelo art. 407 do
Regimento Interno.
3. A Comissão de Legislação Social julgou necessária a
complementação, solicitando daquele Governo os seguintes itens:

"a) planta c .descrição de outras tcnas que o adquirente
possua, com especificação da respectiva área de utilização;
b) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das áreas objeto da alienação ou concessão, bem como de sua posição em
face dos transportes aos centros consumidor~s; e
c) esclarecimentos sobre a e~istência, na área cuja alie·
nação se pretende, .de posseiros com menos de lO (dez) anos
ininterruptas de ocupação."
4. Foi solicitada ajuntada do seguinte:
"a) Lei de Terras do Estado;
b) Lei n• 4.278, de 21-11-66, que criou a
RURALMINAS;
c) Estatuto da RURALMINAS;
d) Parecer do DNER quanto a futuros projetes de cstra·
das na área cm questão;
e) Informação do INCRA sobre projetes de Coloniza·
ção c Reforma Agrária."
S. Para instruir o pleito da empresa, além dos citados, foram
elementos:
5.1. perfil do projeto de reflorestamento c~aminado pela
RURALMINAS c pelo Instituto Estadual de Florestas -IEF;
5.2. documento comprobatório da idoneidade da Empresa,
fornecido pelo IEF, pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal- IBDF, por empresas fornecedoras de insumos c por dois
bancos comerciais;
5.3. plantas, denominação, localizaçilo c respectivo registro de
outras áreas que a empresa possui;
5.4. dados constitutivos da empresa;
-5.5. parecer do órgão competente do Estado sobre as condi·
çõcs ecológicas, agrológicas c climáticas da área cm e~ame, concluin·
do que a "agricultura c a pecuária teriam sérias restrições na maior
parte considerada".
5.6. estudo conjunto do DNER c DER·MG quanto a infra·
estrutura viária (rodovias c ferrovias), informando as estradas que
servem a região c as com construção prevista;
5.7. informação· do INCRA, salientando que "nilo c~istc proje·
to de Colonização c Reforma Agrária cm fase de execução cfou
plancjamcnto na área do Municlpio de Grilo Mogol c Riacho dos
Machados;
5.8. quanto à existência de posseiros c silvlcolas na área cuja
:alienação é pretendida, o Oficio n• 455, de 1975, do Senhor Governa·
dor esclarece "que se trata de terras desocupadas e vazias cuja
yocaçilo é o reflorestamento".
6. Com rclaçilo à autorização do Legislativo Estadual, cstabe·
Ieee o art. 30 da Constituiçuo do Estado de Minas Gerais (Emenda
Constitucional n• I, de 1•·10..70):
"Art. 30. Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção
do Governador, legislar sobre todas as matérias de
competência do Estado, especialmente:
anc~ados os seguintes

! - ............................................ .

VIII- aquisição onerosa e alienação de móveis do Esta·
do,

..................................................
7. Transcrevo, agora, o que estabelece o art, 194, parágrafo
único, da Constituição:
"Art. 194. O Estado estabelecerá planos de aproveitamento de terras públicas de acordo com as dirctrizes gerais
de desenvolvimento, colonizando-as, cm globo ou por lotes,
ou as alienará, observadas as condições e~plícitadas cm Lei.
Parágrafo único, Salvo para execução de plano de rc·
forma agrária, não se fará, sem prévia autorização da
Assembléia Legislativa, alienação ou concessão de terras públicas, com área superior a 750 (setecentos c cinqUenta)
hectares, ressalvando o disposto no art. 171, parágrafo único,
da Constituição Federal."
8. Assim, a Assembléia Legislativa, com a Lei n• 6.637, de 7
de outubro de 1975, autorizou o Poder E~ccutivo a alienar terras
devolutas, de propriedade do Estado, ao preço mínimo de CrS 30,00
(trinta cruzeiros) o hectare, a várias empresas, inclusive à Mctalur
Ltda., com sede cm Silo Paulo - SP, área de 25.000 ha (vinte c cinco mil hectares), situada ~os Municlpios de Grilo Mogol c Riacho
dos Machados, de conformidade com o disposto na Constituição
Estadual.
9. A matéria, como se vê, obedeceu a todas as c~igências
estabelecidas no art. 407, alíneas a, b, c, d c e, do Regimento Interno,
além de ter sido ampla c pormenorizadamente c~aminada pela Co·
missão de Legislação Social, na forma do art. 109, parágrafo único,
da lei interna.
10. Uma pequena ressalva deseja fazer o projeto, endereçado à
Comissão de Rcdaçilo, para que nilo venha o mesmo sofrer atraso na
tramitação: Substituição da expressão: "0 Congresso Nacional
decreta" por: "0 Senado Federal resolve".
11. Com a alteração solicitada, no âmbito da competência regimental (art. 100, n• 21 c art. 408), nada há que possa ser oposto à
normal tramitação do presente projeto de resolução, uma vez que é
juridico c constitucional.
Sala das Comissões, cm 3 de dezembro de 1975. - Accloly FI·
lho, Presidente - Gustavo Capanema, Relator - Helvídio Nunes Henrique de La Rocque- Dirceu Cardo!IO - Heitor Dias - Nel!IOn
Carneiro - Leite Chaves.

PARECER N•1l3, DE 1!176
Da Comluio de A1rlcultun
Relator: Senador A1enor Maria
Para alienar vinte c cinco mil hectares de terras devolutas, que
afirma serem desocupadas c ine~ploradas, o Governador de Minas
Gerais solicita que o Senado Federal, nos termos do art. 171,
parãRrafo único, da Constituição, lhe conceda autorização prévia.
O Oficio do Chefe, do E~ccutivo mineiro tem o número 455/75,
c informa que a área será alienada à empresa METALUR Ltda.,
com sede cm Silo Paulo, que a destinará ao reflorestamento, cm
virtude de ser constitulda por grandes chapadas ociosas c vazias.
No estudo que fez da matéria, a Comissão de Legislaçilo Social
salientou que o Governo de Minas Gerais assegura que "o
empreendimento representará reforço substancial para a politica
dcscnvolvimcntista de Minas Gerais c possibilitarll, ainda, a criaçilo
de fonte de novos empregos dirctos c indirctos, com inameros bcncflcios sociais c econômicos para a,rcgiilo e para o cquillbrio ccol6gi·
co", Lembra, ainda, que "o processo está instruido com os documcn·
tos c informaçõc•cxigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno".
A Comissilo de Constituiçilo c Justiça ressalta que, inicialmente,
o processo carecia de documentos essenciais. Para complcmcntá·los,
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ria conforme os preceitos regimentais,
Entretanto, a Comissão de Constituição c Justiça não se
conforma com a expressão "O Congresso Nacional decreta", cm
Projeto de Resolução desta Casa, c sugere que seja substitufda pela
fórmula "O Senado Federal resolve",
Parece-nos que a proposição cm exame atende à questão
fundamental do reflorestamento. Com outras empresas privadas, a
METALUR Ltda., de São Paulo, quer implantar grande projeto de
rcnorcstamcnto nos chapadõcs de Minas Gerais. A providência é
salutar. Estudiosos do problema da devastação de nossas matas têm
demonstrado que, no Brasil Central, as matas forám derrubadas,
para atender à múltipla atividadc económica do Centro-Sul, especial·
mente a siderurgia,
No plenário desta c da outra Casa do Congresso Nacional,
parlamcntar.:s vem chamando a atenção das autoridades para'o fato
de que nossas árvores estão sendo transformadas cm carvão, inclusive para alimentar altos-fornos.
fi preciso que se ponha paradeiro à liquidação de nossas
Oorcstas. Programas de reflorestamento, como o proposto no
presente Projeto de Resolução, atendem às exigências do Pais e
devem ser estimulados. O interesse do Governo mineiro, pela solução do problema, convém, não apenas a Minas Gerais, mas ao
Brasil. Evidentemente, os resultados exigem anos de esforço. E é
bom que a alienação ora objcto de estudo venha, cm termos cfctivos,
'beneficiar o Pais com o plantio de espécies vegetais escolhidas.
Por isso mesmo, opinamos pela aprovação do presente Projeto
de Resolução, que obedece a uma filosofia cujo objetivo é: auxiliar
o restabelecimento ecológico, Deve, contudo, ser levada cm
consideração a ressalva feita pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 22 de abril de 1976.- Orestes Quércia,
Presidente - Aaenor Maria, Relator - R011ato Franco - Altevlr
Leal.
PARECERES N•s. 234, 115 E 236, DE 1976
PARECER N• 234, DE 1976
Da Comillio de Leailllaçio Socill, sobre o Oficio "S"·
•' 20/75, que trata de autorizaçio para allenaçio de terru pú·
bllcu do Estado de Minu Gerais.
Relator: Senador Accioly Filho
I. O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo 171, parágrafo único, da Constituição, ao
Senado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas
- 50 mil hectares - localizadas no Município de São João do
Paraíso, à empresa REPLASA - Reflorestamento c Plancjamcnto
Agroindustrial Sorocaba Ltda., sociedade comercial brasileira com
sede em Sorocaba, Estado de São Paulo, ·
2. A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975, Dessa
autorizaçãu legislativa consta a área a ser alienada c o respectivo
preço, que será de CrS 30,00 o hectare.
3. O oficio do Governador do Estado informa tratar-se de área
de terras desocupadas c inexploradas, que não se prestam às atividades da agricultura c da pecuária.
A adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as
terras constituem grandes chapadas ociosas c vazias.
O empreendimento, segundo o oficio do Governador do Estado, representará reforço substancial pura a polftica dcscnvolvimcntista de Minas Gerais c possibilitará, ainda, a criação de fonte de novos
empregos dirctos e indirctos, com inúmeros beneficies sociais c
econômicos par« a região c para o cquilfbrio ecológico.
4, O processo está instruido com os documentos c informações
exigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
S. O meu purcccr é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 44, DE 1976
Autoriza o Estado de Mlnu Gerais a lllenar terru públl·
cas que especifica.
O Congresso Nacion'al decreta:
Art. I9 Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a alienar, à
empresa Rcplasa - Reflorestamento c Plancjamcnto Agro Industrial Sorocaba Ltda., áreas de terras públicas situadas no Município
de Silo João do Parafso, com 50 (cinqUenta) mil hectares.
Art. 29 A presente Resolução entrará cm vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975.- Nelaon Car·
neiro, Presidente- Accioly Filho, Relator- Domldo Gondln, venci·
do- Jarbu Pusar!aho- Mendes Canlle.
PARECERES N•s.1l5 E 236, DE 1976
Sobre o Projeto de Resoluçio n' oU, de 1976, da Comllsio de Leallliaçio Soclll, que autoriza o Governo do Estado de
1 Minas Gerais a llleaer à empresa Replua - ReOorestame~~to
e Planejame~~to Aarolndustrlll Sorocaba Ltda. 'rea de so.ooo:
ha (cinqUenta mll hectares) de terna deYolutu.
PARECER N•1l5, DE 1976
Da Comlsaio de Coastltu!çio e Justiça
Relator: Senador Gustavo Capanema
O Senhor Govcrn~dor do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 171, parágrafo único, da Emenda Constitucional n• I, de
17 de outubro de i969, solicitou, pelo Oficio n• 459, de 1975, prévia
autorização do Senado Federal para alienar áreas de terras devolutas
daquele Estado à empresa Rcplasa- Reflorestamento c Plancjamcn·
to Agroindustrial Sorocaba Ltda. área de 50.000 ha ao preço mini·
mo de CrS 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, para implantação de
projeto de reflorestamento, cujo perfil já foi aprovado pela Funda·
ção Rural Mineira - ColonizaQilo c Desenvolvimento Agrário Ruralminas, entidade pública instituída pelo Estado, c pelo Instituto
Estadual de Florestas -IEF, autarquia estadual.
2. O processo, inicialmente, não estava devidamente instruido
com os documentos técnicos c pareceres indispensáveis, para apreciação de solicitação da espécie, na forma estabelecida pelo art. 407 do
Regimento Interno.
3, A Comissão de Legislação Social julgou necessária a complc·
mentação, solicitando daquele Governo os seguintes itens: .
"a) planta c descrição de outras terras que o adquirente possua, com especificação da respectiva área de utilização;
b) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das áreas objc·
to da alienação ou concessão, bem como de sua posição cm
face dos transportes aos centros consumidores; c
c) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja
alienação se pretende, de posseiros com menos de 10 (dez)
anos ininterruptas de ocupação."
4. Foi solicitada ajuntada do s~guinte;
"a) Lei de Terras do Estado;
b) Lei n• 4.278, de 21·11·66, que criou a Ruralminas;·
c) Estatuto da Ruralminas;
d) Parecer. do DNER quanto a futuros projetes de cstra·
das na área em quesião; c
e) lnformuçiio do iNCRA sobre projetes de Colonização e Reforma Agrária,"
S. Pura instruir o pleito du empresa, al~m dos citados, foram
anexados os seguintes elementos:
S. I. perfil do projeto de reflorestamento cxuminndo pela Rural·
minas c pelo Instituto Estadual de Florestas -IEf';
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-4735.2. documento comprobatório da idoneidade da Empresa,
fornecido pelo IEF, pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florcstai-IBDF, por empresas fornecedoras de insumos e por dois
bancos comerciais;
5.3. plantas, denominação, localização e respectivo registro de
outras áreas que a empresa possui;
5.4. dados constitutivos da empresa;
5.5. parecer do órgão competente do Estado sobre as condições
ecológicos, ogrológicas c climáticas do área em c~amc, concluindo
que a "agricultura c a pecuária teriam sérias restrições na maior par·
te considerada".
5.6. estudo conjunto do DNER c DER·MG quanto a infra-estrutura viária (rodovias e ferrovias), informando as estrodas que ser·
wm n região e as com constru;ào prevista;
5.7. informação do INCRA, salientondo que "não existe pro)c·
to de Colonização e Reforma Agrária em fase de execução cfou
planejamento na área do Município de São João do Paralso- MG;
5.8. quanto à existência de posseiros c silvicolas na áreo cuja
alienação é pretendida, o OITcio n• 459, de 1975, do Senhor Go·
wrnador esclarece "que se trata de terras desocupadas c vazias cuja
vocação é o renorestamcnto".
6. Com relação à autorização do Legislativo Estadual, estabcle·
cc o art. 30 da Constituição do Estado de Minas Gerais (Emenda
Constitucional n• I, de 1•·10-70):

"Art. 30 Cabe à Assembléia Legislativa, com a sunção
do Governador,legislar sobre todas as matérias de competén·
cia do Estado especialmente:
1- ............................................ .

Vlll - aquisição onerosa e alienação de móveis do
Estado,
• o ••• '

••• o '

• '

•••• '
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7. Transcrevo, agora, o que estobelccc o art. 194, parágrafo úni·
co, da Constituição;
"Art. 194. O Estado estabelccerú planos de aprovoitamento de terras públicas de acordo com as dirctri·
zcs gerais de desenvolvimento colonizando-as, cm globo ou
por lotes, ou as alicnarlt, observadas as condições explicita·
das em Lei.
Parágrafo único. Salvo para execução de plano de refor·
ma agrária, não se fará, sem prévia autorização da Assem·
blí:ia Legislativa, alienação ou concessão de terras públicas,
com área superior a 750 (setecentos c cinqUenta) hectares, res·
salvando o disposto no árt. 171, parágrafo único, da Cons·
tituição Federal."
8. Assim, a Assembléia Legislativa, com o Lei no 6.637, de 7 de
outubro de 1975, autorizou o Poder Executivo a alienar terras de·
volutas, de propriedade do Estado, ao preço mlnimo de CrS 30,00
(trinta cruzeiros) o hectare, u várias empresas, inclusive à RcplasaReflorestamento e Plancjamento Agroindustrial Sorocaba Ltda ..
com sede em Sorpcuba • SP, área de 50.000 ha de terras devolutas,
de conformidade com o disposto na Constituiçi\o Estadual.
9. A matéria, como se vê, obedeceu n todas as exigências csa

tnbclecidas no art. 407, alíneas a, h, c, d c c, do Regimento Interno,
alí:m de ter sido ampla c pormenorizadamente cxominada pela Co·
missão de Legislação Social, na forma do art. 109, parágrafo único,
da lei interna.
10, Uma pequena ressulva desejo fazer ao projeto, endereçado à
Comissão de Redaçüo, pura que não venha o mesmo sofrer utraso na
tramitação: Substituição da expressão: "0 Congresso Nacionul
dccrctu" por HO Senado Fcdcrul rcsolvcn.
li. Com a ultcrução solicitada, no timbito du competência re·
si mental (nrt. 100, n• 21 e nrt. 408), nada há que possa ser oposto à
nornwl tramituçào do presente projelo de rcsoluçilo, umu vez que 1:
j11ridico c constitucionul.

Sala das Comissões, cm 3 de dezembro de 1975. - Accioly
Filho, Presidente- Gustavo Capanema, Relator- Helvidlo Nunes
- Henrique de La Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Nel·
son Carneiro- Leite Chaves.
PARECER No 236, DE 1976
Da Comissão de Agricultura
Relutor: Senador Renato Franco
O Governodor do Estudo de Minas Gerais, com apoio no art.
171, parágrafo único, da Constituição, endereçou ao Senado Federal
o OITcio n• 459, de 1975, no qual solicita autorização prévia para
alienar à REPLASA - Reflorestamento e Plancjamento Agro
Industrial Sorocaba Ltda .. cinqUenta mil hectares de terras de·
volutas. O preço mlnimo é de trinta cruzeiros o hectare, para implan·
tação de projeto de reflorestamento, cujo perfil mereceu aprovação:
a) da Fundação Rural Mineira, Colonização c DesenvolvimentoRURALMINAS; b) do Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Ambas as entidades são muntidas pelo Estado de Minas Gerais.
A matéria foi examinada, inicialmente, pela Comissão de
Legislação Social que apresentou o Projeto de Resolução cm exame,
depois de concluir que:
I. houve autorização da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, pura que a área pretendida seja alienada;
.
2. os cinqUenta mil hectares cm apreço n~o se prestam à agri·
cultura nem à pecuária, porquanto são chapadas ociosos, vazias e
inexploradas;
3. o empreendimento trará reforço à política desenvolvi·
rncntista de Minas Gerais c possibilitará a criação de novos cmpre·
gos. Isso resultará cm benelTcios sociais c económicos pura a região c
pura o equilíbrio ecológico;
4. foram cumpridas as exigências do art. 407 do Regimento
Interno .
Já a Comissão de Constituição e Justiça, depois de verificar
todos os detalhes que envolvem a questão, fez uma ressalva, quanto
uo Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de Legislação
Social. Diz, assim:
Uma pequena ressalva convé:m fazer ao projeto, cndere·
çada à Comissão de Redação, para que não venha o mesmo
sofrer o atraso na tramitação. Substituição da expressão "O
Congresso Nacional decreta" por "O Senado Federal
resolve".
O preço do hectare, de ocordo com a Lei estudual n• 6.637, de 2
de outubro de 1975, será de trinta cruzeiros, tendo cm vista a pobre·
za das terras indicadas.
Na verdade, merece todo apoio o intenso programa de reflores·
lamento que o Governo de Minas Gerais vem promovendo, através
de estímulos à iniciativa privoda. Todos sabem que o Brasil está com
as suas reservas florestais pruticamentc esgotadas, na Região CentroOeste. Várias têm sido as denúncias da imprenso; inúmeros os apelos
formulados da tribuna do Senado c da Câmara, visando ao rcflo·
restamento intensivo.
Algumas iniciativas forom realizadas, no que tange ao plantio
de árvores. Contudo, pequenos parecem ter sido os resultodos
obtidos, pois silo notáveis o dcsolcnto e o desinteresse do cmprc·
sariado pelo reflorestamento.
f: surpreendente, portanto, o esforço do Governo mineiro, no
setor. Grande número de emprcsos foi convocado para o trabolho
que, se coroado de êxito, como desejamos c esperamos, propor·
cionurli nova fisionomia ao Brasil Central e poderá criar nova c útil
mentalidade no empresariado brasileiro. Dai o entusiasmo com que
cxuminumos o problema trazido a esta Comissão.
Somos pela aprovação do presente Projeto de Rcsoluçilo, com a
ressulvu da Comissi\o de Constituição c Justiça.
Sulu dus Comissões, em 22 de abril de 1976.- Orestes Quórcla,
Presidente - Renato Franco, Relotor - Altevlr Leal - Agenor
Murlu.

-474PARECERES N•S 237, 23R E239, DE 1976
PARECER N•237, DE 1976
Da Comissão de Lc~lslaçào Social, sobre o Oficio "S" n•
21/75, que Irara de autorização para alienação de terras
pública• do Estudo de Minas Gerais.
Relator: Senador Accinly Filho
I. O Senhor Governador do Estudo de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo 171, parágrafo único,.da Constituição, ao Sena·
do Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas com
40 mil hectares, localizadas no Municipio de São João do Paruiso, il
empresa Planta 7- Serviços Rurais, sociedade comercial brasileira
com sede em Sete Lagoas, Estado de Mi nas Gerais.
2. 1\ Assembléia Legislativa local autorizou u alienação,
consoante se vê na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa auto·
rização legislativa consta a área a ser alienada e o respectivo preço,
que será de CrS 30,00 o hectare.
3. O oficio do Governador do Estado informa tratar-se de
área de terras desocupadas e inexploradas, que não se prestam às ati·
vidades da agricultura e da pecuária.
1\ adquirente da área a destinará ao reflorestamento, pois as ler·
rus constituem grandes chapadas ociosas c vazias.
O empreendimento, segundo o ofício do Governador do Esta·
do, representará reforço substancial para a política de~envolvi·
mentistu de Minas Gerais e possibilitará, ainda, a criação de fonte de
novos empregos diretos e indiretos, com inúmeros beneficias sociais
e cconômicos pura a região e pura o equilíbrio ecológico.
4. O processo está instruído com os documentos e informações
exigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
5. O meu parecer é pela concessão da autorização solicitada,
nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•45, DE 1976
Autoriza o Esh1do de ;\linas Gerais a alienar terras pú..
hlicas que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
/\rt. I• Fica o Estudo de Minas Gerais autorizado~ alienar, à
empresa Planta 7 - Serviços Rurais, áreas de terras públicas
situadas no Município de São João do Paraíso, com 40 (quarenta)
mil hectare•.
1\rr. 2• 1\ presente Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, em 20 de novembro de 1975- Nelson Car·
nciro, Presidente- Acciolv Filho, Relator- Domiclo Gondlm, venci·
do- Jarbas Pusarlnho _:Mendes Canale.
PARECERES N•s 238 E 239, DE 1976
Sobre o Projeto de Resoluçilo n• 45, de 1976, da Comissão
de l.e~islatão Social que autoriza o Governo do Estado de
Mina.• Gerais a alienar ü empresa Planta·7- Serviços Rurais,
úreu de 40.000 ha (quarenta mil hectares) de !erros públicas,
PARECER N• 23R, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Gustavo Capanema
Pelo oncio n• 460, de 1975, o Senhor Governador do Estudo de
Minas Gerais solicitou uo Scnudo Federal a necessária autorização,
nos termos do parágrafo único do art. 171 da Constituiçilo, para
alienar terras devolutas daquele Estudo à empresa Planta-7- Ser·
viços Rurais, área de 40.000 ha (quarenta mil hectares) de terras
públicas paru implantuçiio de projeto de reflorestamento no Municí·
pio de Silo João do Puruiso-MG.
2. No exumo preliminar do pedido, u Comissão de Legisluçilo
Social solicitou uiguns elementos técnicos, no sentido de que o pro·

cesso ficasse devidamente instruido, conforme estabelece o art. 407,
alíneas a, b, c, de e, do Regimento Interno.
3. Transcrevo o urt, 407, acima citado:
"1\rr. 407. O Senado se pronunciará sobre alienação
ou concessão de terras públicas com área superior a 3.000
(tri:s mil) hectares, salvo para exec~ção de planos de reforma
agrária (Constituiçiio, urt. 171, parágrafo único), mediante
pedido de autorização, formulado pelo Governador do
• Estudo ou Território respectivo, instruido com:
a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da
rransaçuo, esclarecimentos sobre o destino que se lhes pretenda dure razões justificativas do ato;
b) nome e nacionalidade da pessoa llsica ou jurídica
compradora, capacidade de exploração c idoneidade pro·
fissiona(~

c) planta e descrição de outras terras q~e o adquirente
possua, com especificação da respectiva área de utilização;
d) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as
condições "grológicas, ecológicas c climáticas das áreas
obj~to de alienação ou concessão, bem como de sua posiçuo
em face dos transportes aos centros consumidores:
e) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja
alienação se pretenda:
I. de posseiros com mais de 10 (dez) anos ininterruptas
de ocupação;
2. de silvícolas.
§ I' Tratando-se de concessão ou alienação nas zonas a
que se refere o art. 89 da Constituição, o pedido de au·
torizução será encaminhado ao Senado com prévio assenti·
mento do Conselho de Segurança Nacional.
2• t:. lícito a qualquer Senador da representação do
Estado encaminhar, à Mesa, documentos destinado a com·
plementar a instrução ou o esclarecimento da matéria,"

*

4. Nu forma do art. 408, combinado com o disposto no urt.
100. n• 21, ambos do Regimento Interno, iremos examinar a matéria
quanto no mérito.
5. Instruindo o ofício do Chefe do Executivo de Minas, encon·
tra·se o anreprojeto a s~r executado e diz respeito ao período de
plantio, valores da implantação e n~anutenção e o destino que a empresa pretende dar às terras, satisfazendo, dessa forma, a alínea a do
art. 407 do Regimento.
6. 1\ segunda exigência foi atendida, pois foram anexados os
aros constitutivos das empresas adquirente e executadora, a capaci·
dude de exploração atestada pelos Institutos Estadual de Florestas c
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o perfil da empresa reflo.
restadora, o perfil do projeto e a idoneidade financeira firmada por
dois bancos com~rciais.
·
7. Com relação à alínea c, a direção da empresa esclarece que
não possui outras- áreas de terras pura fins de reflorestamento.
~. Quanto à análise du região (alínea d), sob os aspectos de lo·
culização, altitude, topografia, clima e balanço hídrico, solos dom i·
"'mtes e formações vegetais, conclue o parecer do órgão competente
do Estudo- Instituto Estadual de Florestas- pelo perfeito entro·
samenro entre u finulidude do projeto com as caracterlsticas ucimu es·
pecificudas, rratundo·se de umu região "com fNie destinuçuo flo·
restal, uma vez que u agricultura c a pt:cutiriu terium sí:rius restrições
nu maior parte dn úreu considcrndu",
9. Complementando o irem d, há informaçuo que o Distrito
Floresrul estia sorvido pelas rodovias MG-2, MG-121 eu BR·I51:
estit última em fase de plunejumenro: hú também a ferrovia que ligu
Belo Horizonte u Pirupora c Montes Claros.
lO. O INCRA (Oficio CR n• 06/75) ucubu de informar que
nilo existe nu itreu do Municlpio de Silo Joílo do Purulso Projetas de
Colonização e Reformu /\gritriu em fuse de execuçila e/ou Pln·
ncjumcnto,
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127, de 1974) da inexistência "de posseiros ou sllvleolas na área cuja
alienação é pretendida, por se tratar de terras desocupadas e vazias

cuja vocação i: o rcOorcstamcnto". Estes dois últimos itens suprem o
disposto nu alínea c (I c 2) do Regimento,
12. Por fim, o legislativo Estadual com a Lei n• 6.637, de 2 de
outubro de 1975, cumprindo o estabelecido nos artigos 30, item VIII
c 194, parágrafo único, ambos da Constituição Estadual, autorizou o
Poder Executivo a alienar a referida área de terras públicas.
13. Examinada a matéria sob todos os seus aspectos, achamos·
.cumpridas todas as determinações da nossa Lei Interna (art. 407) c
também da Constituição (art. 171, parágrafo único) desde que feita a
seguinte ressalva: substituição da expressão: "O Congresso Nacional
decreta" por "O Senado Federal resolve",
14. Ante o exposto, somos pela normal tramitação do projeto
de resolução apresentado pela Comissão de Legislação Social, uma
vez que é jurídico c constitucional.
Sala das Comissões, cm 3 de dezembro de 1975. - Aceloly
Filho, Presidente- Gustavo Capanema, Relator- Helvídio Nunes-·
Henrique de La Rocque- Dirceu Cardoso- Heitor Dias- Nelson.
Carneiro- Leite Chaves.

PARECER N• 239, DE 1976
Da Comissão de Agrlcuhura
Relator: Senador Renato Franco

I

Neste Projeto de Resolução, oriundo da Comissão de
Legislação Social, o Senado concede autorização prévia pura que o
Governo do Estudo de Minas Gerais aliene terras devolutas, no total
de quarenta mil hectares, à empresa Planta 7 - Serviços Rurais. A
área em referência fica localizada no Município de São João do
Paraíso.
A apreciação, por esta Casa, do processo alienatório, foi
motivada pelo Ofício n• 460, de 197S, do Governador de Minas,
que se apoiou no parágrafo único do art. 171 da Constituição.
Na Comissão de Constituição c Justiça foram feitas as seguintes
observações:
1'. dflcio do Chefe do Executivo mineiro é instruído com o
projeto a ser executado, referindo-se ao plantio, valores da implantação e manutenção, bem como o destino que a empresa pretende
dar às terras;
2. acham-se anexados os atas constitutivos da empresa
(adquirente c cxccutadora), a capacidade de cxploraçilo atestada
pelos Institutos Estadual de Florestas c Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o perfil da empresa rcOorcstadora, o perfil do
projeto c a idoneidade financeira da firma;
3. a cmprcsn adquirente não possui outras ârcas de terras pura
fins de renorcstamcnto;
4, a análise da rcgiilo conclui pelo "perfeito entrosamento entre .
a linalidade do projeto com as características acima especificadas,
tratando-se de uma região com forte destinação norcstal, uma vez
que a agricultura e a pecuária teriam sérias restrições na maior parte
da área considerada".
S. toda a área i: servida por estradas de rodagem c pela ferrovia
'Belo Horizonte-Pirapora-Montcs Claros;
6. de acordo com o INCRA, nenhum projeto de colonizuçilo c
r:forma agrária se desenvolve no Município de Silo João do Paraíso;
7. o o!leio do Governador assegura a inexistência de posseiros c
de silvícolas nu área cuja alicnaçilo é pretendida.
M. a Lei estadual n• 6.637, de 2 de outubro de 1975, autoriza u
alienaçilo;
9, deve ser substituída a cxprcssilo "O Congresso Nacional
decreta'\ por "O Scn'ado Federal resolve".
Quanto à importiincia da implantaçilo de proje..
•enorcstamcnto, já foi amplamente demonstrada nesta Comissilo. Jalutar
que se frise, contudo, que os programas de plantio de árvores constituem elemento novo c que merece aplauso.

o

Somos pela aprovação do presente Projeto de Resolução com a
ressalva da Comissão de Constituição c Justiça.
Sala das Comissões, cm 22 de abril de 1976. - Orestes Quércla,
Presidente - Renato Fr11nco, Relator - Allevlr Leal - Aaenor
Maria.
PARECERES N•s. 240, 241 E 241, DE 1976
PARECER N• 240, DE 1976
Da Comissão de Lcgislaçiio Social, sobre o Oficio "S"
n• 23/75, que trata de autorização para alienação de !erras públicas do Estado de Í\linas Gerais•
Relator: Senador Accioly Filho
I. O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo 171, parágrafo único, da Constituição, ao
Senado Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas
com 62.500 hectares, localizadas no Município de Grão Mogol, à
empresa Fábrica de Papel Santa Tcrczinha S/A, sociedade comercial
brasileira com sede cm Silo Paulo.
2. A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê na Lei no 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa
autorização legislativa consta a área a ser alienada c orespectivo preço, que scrâ de CrS 30.00 hectare.
3. O Ofício do Governador do Estado informa tratar-se de área
de terras desocupadas c inexploradas, que não se prestam às
atividadcs da agricultura c da pecuária.
A adquirente da área a destinará ao rcOorcstamcnto, pois as
terras constituem grandes chapadas ociosas e vazias.
O empreendimento, segundo ofício do Governador do Estado,
representará reforço substancial para a política dcscnvolvimcntista
de Minas Gerais c possibilitará, ainda, a criação de fonte de novos
empregos direlos e indii-ctos, com inúmeros benefícios sociais e
econômicos para a rcgiiio c para o equilfbrio ecológico.
4. O processo está instruido com os documentos c informações
exigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
S. O meu parecer é pela conccssilo da autorização solicitada,
nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a alienar, à
Fábrica de Papel Santa Tcrczinha S/ A., áreas de terras situadas no
Município· de Grilo Mogol, com 62.500 (sessenta c dois mil e
quinhentos) hectares.
Art. 2• A presente Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975. - Ne!10n
Carneiro, Presidente - Acdoly Filho, Relator - Jarbu P-rlnho
-Mendes Canale- Domlclo Gondlm, vencido.
PARECERES N•s 241 e 241, DE 1976
Sobre o Projeto de Resoluçio n• 46, de 1976, da Comlsaio
de Lealslaçio Social, que autoriza o Goverao do Estado de
Minas Gerais a alienar i empreu Fábrica de Papel Santa
Terezlnha S.A. área de 61.500 ha (.....nta e dois mll e quinhentos heclar<s) de!erru devoluru.
PARECER N•241, DE 1976
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Gaslavo Capanema
O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 171, parágrafo Onico, da Emenda Constitucional n• I, d~
17 de outubro de 1969, solicitou, pelo Ollcio n• 462, de 197S, prévia
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daquele Estudo 11 empresa Fábrica de Papel Santa Terczinha S.A.,
área de 62.500 ha de terras devolutas ao preço mfnimo de CrS 30,00
(trintu cruzeiros) o hectnre, pura implantação de projeto de rcnorestamento, cujo perfil já foi aprovado pela Fundação Rural Mineira
- Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS,
entidade pública instituída pelo Estado. c pelo Instituto Estadual de
Florestas -IEF, autarquia estadual.
2. O processo, inicialmente, não estava devidamente instruido
com os documentos técnicos c pareceres indispensáveis, para apreciação de solicitação da espécie, na formnstabclccida pelo llrt. 407
do Regimento Interno.
3. A Comissão de Legislação Social julgou necessária a complementação, solicitando daquele Governo os seguintes itens:
"a) plantn e descrição de outras terras que o adquirente possua. com especificação da respectiva área de utilização;
b) parecer do órgão competente, nos Estudos, sobre as
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das áreas
objcto d" alienação ou concc~<ão, bem como de sua posição
cm fac~: dos transportes aos centros consumidores: e
c) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja
alienação se pretende, de posseiros com menos de lO (dez)
anos ininterruptas d~ ocupação. n
4, Foi solicitada ajuntada do seguinte:
"a) Lei de Terras do Estudo;
b) Lei n• 4.278, de 21-11-66, que criou a
RURALMINAS;
c) Estatuto da RURALMINAS;
d) Parecer do DNER quanto a futuros projetas de estradas na área em questão; c
e) Informação do INCRA sobre projetas de Colonização c Reforma Agr{ari<t."
S. Para instruir o pleito da empresa, além dos citados, foram
anexados os seguintes elementos:
5.1. perfil do projeto de renorestamento examinado pela
RURALMINAS e pelo Instituto Estadual de Florestas -IEF;
5.2. documento comprobatório da idoneidade da Empresa,
fornecido pelo IEF, pelo Instituto Bra.<ileiro de Desenvolvimento
Florestul-IBDF. por empresas fornecedoras de insumos e por dois
bancos comerciais:
5.3, plantas, denominação, localização e respectivo registro de
outras ltreao; que a empresa possui;
5.4. dados constitutivos da empresa;
5.5. parecer do órgão competente do Estudo sobre ns condições ecológicas, agrológicas e climáticas da área em exume,
concluindo que u "agricultura e a pecuária teriam sérias restrições nu
maior parte considerada~\
5.6. estudo conjunto do DNER e DER-MG quanto a .infruestrutum viária (rodovias e ferrovios), informando as estradas que
servem n região e as com construção prevista;
5.7. informação do INCRA, salientando que "nüo existe projeto de Colonizuçiio e Reforma Agrária em fase de execução e/ou
plunejamento nu área do Municfpio de Grão Mogol- MG;
S.B. quanto à existência de posseiros e silvfcolus nu área cuja
ttlicnucüo é prctcndidu, o Ofício no 462, de 1975, do Senhor
Governador esclurece "que se trata de terras desocupadas e vazias
cuja vocl\ÇUo i: o reflorestamento",

6. Com reluçilo à uutorizuçila do Legislativo Estadual, estabelece o urt. 30 du Constituição do Estudo de Mi nus Gerais (Emendu
Constitucionul n•l. de 1-10-70):
"Art. 30. Cunc it Asscmbléiu Lcgislutivu, com a sunçuo
do Governador. lcgislur sohrc todus us mutérius de competência do Estado cspccialrn~.:ntc:

1- ... ''' .. '' ... ' ....... ''.'' ' .. '' ... ' ......... '
VIII- aquisição onerosa e alienação de móveis do Estado.
7. Transcrevo, agora, o que estabelece o urt. 194, parágrafo
único, da Constituiçiio:
"Art, 194. O Estado estabelecerá planos de aproveitamento de terras públicas de acordo com as diretrizcs gerais de
desenvolvimento colonizando-as cm globo ou por lotes, ou
. as alienará, observadas as condições explicitadas em Lei.
Parâgrufo único, Salvo para execução de plano de reforma agrária, não se furá, sem pré:via autorização da Assembléia Legislativa, alienação ou concessão de terras públicas,
com área superior a 750 (setece~tos e cinqUenta) hectares,
ressalvando o disposto no art. 171, parágrafo único, da Constituição Federal."
8. Assim, a Assembléia Legislativa, com a Lei n• 6.637, de 7 de
outubro de 1975, autorizou o Poder Executivo a alienar terras
devolutas, de propriedade do Estudo, ao preço mínimo de CrS 30,00
(trinta cruzeiros) o hectare, a várias empresas, inclusive a Fábrica de
Papel Santa Terezinha S.A., com sede em São Paulo SP, área de
62.500 ha de conformidade com o disposto na Constituição Estadual.
9. A matéria, como se vê, obedeceu a todaS as exigências estabelecidas no urt. 407, alíneas a, b, e, d e e, do Regimento Interno,
além de ter sido ampla e pormenorizadamente examinada pela Comissão de Legislação Social, na forma do art. 109, parãgrufo único,
da lei interna.
10. Uma pequena ressalva desejo fazer ao projeto, endereçado
à Comissão de Redução, para que não venha o mesmo sofrer atraso
na tramitação: Substituição da expressão: "O Congresso Nacional
decreta" por: "O Senado Federal resolve".
li. Com a alteração solicitada, no âmbito da competência regimental (art. I00, n• 21 e art. 408), nada há que possa ser oposto à
normal tramitação do presente projeto de resolução,. uma vez que é
jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1975, - Accloly
Filho, Presidente - Gustavo Capanema, Relator - HeMdlo Nunes
- Henrique de La Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dias Nelson Carneiro- Leite Chaves.
PARECER N• 242, DE 1976
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Altevir Leal
Com o objetivo de dar prosseguimento ao grande projeto de renorestamento, preconizado para Minas Gerais, o Governador dessa
Unidade enviou ao Senado Federal o Oficio n• 462, de 1975, em que
solicita, com base no art, 171, parágrafo único, da Constituição, .autorização previu pura alienar sessenta e dois mil e quinhentos
hectares de terras devolutas à Fábricu de Papel Santa Terezinhu S.A.
Investimento de CrS 203.460.000,00 será feito pela empresa
adquirente das terras que, de acordo com o d'ocumcnto governamental, são "reconhecidamente desocupadas e inexploradas, e nílo se
prestam às utividudes da agricultura e da pecuária". Frisa o oficio do
Governador mineiro:
Silo grandes chupadas ociosas e vazias, cuja destinaçi\o

t:, sem dúvidu, o rcnorcstumento.
Todos quantos estudam o problema da devastação das matas
chegam à conclusão de que se torna imprescindlvel reflorestar.
Principalmente em regiões como o Nordeste c o Centro-Sul. Nu úrea
nordestina, o reOorestamento constitui utividude nova, E, em Minas
Gerttis, com u iniciativa do utuul Governo, passa a tarefa da maior
signincação. o objetivo, purece, ecriur pólos de renorestumcnto, cm
que se concentrem os esforços. Aliãs, no Recôncavo baiano jft existe
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produzida cm áreas renorcstadns.
Sabe·se que se o reOorestamcnto ocorrer cm faixas cspalhad.as,
o efeito serfl mfnimo. Da! o estudo realizado pela Fábrica de Papel
Santa Terczinha S.A. assinalar:
Sempre tem-se que se ter presente que para abastecer
uma fábrica de celulose que produz 1.000 tfdia, é necessária
uma área plantada de aproximadamente 80.000 hectares, no
caso de suprimento de eucalipto,
Para uma fábrica de chapas de madeira aglomerada,
com capacidade diária de 300 m', serll necessária uma área
plantada de mais ou menos 7.000 hectares, Uma fábrica de
chapas de fibra (duras) da mesma capacidade requer uma
área plantada de, aproximadamente, I0,000 hectares,
A Comissão de Legislação Social, depois de examinar os
documentos encaminhados para instruir o pedido do Chefe do
Executivo mineiro, apresentou o Projeto de Resolução que est{a cm
estudo,
Na Comissão de Constituição c Justiça, a matéria foi analisada,
do ponto de vista constitucional, jurfdico, sendo considerada justa.
Apenas uma rctificação foi proposta e se endereça à Comissuo de
Redução, a fim de que substitua a expressão "O Congresso Nacional
decretn" por "0 Senado Federal resolve".
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Resolução, com a rctificação sugerida pela Comissuo de Constituição c Jus.

ti~.

Sala das Comissões, em 22 de abril de I976, - Orestes Quérela,
Presidente - Altcvir Leal, Relator - Renato Franco - Agenor
Maria.

PARECERES N•s. 243,144 E 245, DE 1976
PARECER N• 143, DE 1976
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Oficio "S"
n• 35/75, que trata de autorização para alienação de terras pú·
blicus do Estudo de Minas Gerais.
Relator: Senador Accioly Filho
I, O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais dirige-se,
nos termos do artigo I7I, parágrafo único, da Constituiçuo, ao Sena·
do Federal, solicitando autorização pura alienar terras públicas com
50 mil hectares, localizadas no Município de Rio Pardo de Minas, à
Condecrer Ltda., S.C.- Administraçi!o-Consultoria·Plancjamento,
sociedade comercial brasileira com sede cm Silo Paulo,
2. A Assemblí:ia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê na Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa au·
toriznção legislativa consta a área a ser alienada c o respectivo preço,
que será de CrS 30,00 o hectare.
3. O Oficio do Governador do Estado informa tratar-se de
lama de terras desocupadas e inexploradas, que nilo se prestam às ati·
vidades da agricultura e da pecuária.
.
A adquirente da área a destinará ao reOorcstamcnto, pois as
terras constituem grandes chapadas ociosas c vazias.
O empreendimento, segundo o Oficio do Governador do Esta·
do, represcnturll reforço substuncial para a polfticu desenvolvimen·
tista de Minas Gerais e possibilitará, ainda, a criuçilo de fonte de no·
vos empregos diretos c indiretos, com inúmeros bcneffcios sociais e
económicos pura a rcgiilo e para o cquilfbrio ecológico,
4, O processo está instruido com os documentos e informações
exigidos pelo urtigo 407 do Regimento Interno.
5, O meu parecer/: pela concessão du uutorizaçilo solicitada,
nos termos elo seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 47, DE 1976
Autoriza o Estado de Minas Geral• a alienar terra•
públicas que especifico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a àiienar, à
empresa Condecrcr Ltda, S. C. - Administraçilo-Consultoria-Pia·
ncjamcnto, uma área de terras públicas situada no Municlpio dc.Rio
Pardo de Minas com 50 mil hectares.
Art. 2• A presente Resolução entrará cm vigor na data da sua
publicação.
Sala das Comissões, cm 20 de novembro de 1975, - Nelson
Carneiro, Presidente- Accloly Filho, Relator - Mendes Canale Domiclo Gondlm, vencido- Jarbas Passarinho.
PARECERES N•s 144 E 145, DE 1976
Sobre o Projeto de Rnoluçio n• 47, de 1!176; da Comlado
de Lealslaçio Social, que autoriza o Governo do Eslado de
Minas Gerais a alienar à empresa CONDECRER LTDA S.C.
- Admlnlstraçio-Consultorla·Pianejamento, 'rea de SO.OOO
ha (cinqUenta mil hectares) de terru JHlbllta~o
PARECER N•%44, DE 1!176
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Guttavo Capanema
Pelo oficio n• 375, de I975, o Senhor Governador do Estado de
Minas Gerais solicitou ao Senado Federal a necessária autorização,
nos termos do parágrafo único do art. 171 da Constituição, para
alienar terras devolutas daquele Estado, à empresa CONDECRER
LTOA S. C. -Administração·Consultoria·Pianejameino, arca de
50,000 ha (cinqUenta mil hectares) de terras públicas, para implan·
tação de projeto de renorcstamento.
2. No exame preliminar do pedido, a Comissão de Legislação
Social solicitou alguns elementos técnicos, no sentido de que o
processo ficasse devidamente instruido, conforme estabelece o art.
407, alíneas a, b, e, d c e, do Regimento Interno,
3. Transcrevo o art. 407, acima citado:
"Art, 407, O Senado se pronunciará sobre aliénação
ou concessão de terras públicas com área superior a 3,000
(três mil) hectares, salvo para execução de planos de reforma
agriaria (Constituição, nrt. 171, parágrafo único), mediante
pedido de autorização, formulado pelo Governador do Esta·
do ou Território respectivo, instruido com:
a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da
transaçi!o, esclarecimentos sobre o destino. que se lhes pretenda dar e razões justificativas do ato;
b) nome c nacionalidade da pessoa flsica ou jurídica
compradora, capacidade de exploração c idoneidade profis·

sionnl;
c) planta c descrição de outras terras que o adquirente
possua, com especificaçuo da respectiva área de utilização;
d) parecer do órguo competente, nos Estados, sobre as
condições agrológicas, ecológicas c climáticas das ârcas
objeto de alicnaçilo ou concessão, bem como de sua ~osição
cm face dos transportes nos centros dos consumidores;
e) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja
alienaçuo se pretenda:
I, de posseiros com mais de lO (dez) anos ininterruptas
de ocupaçuo;
I
2. de silvfcolns.
§ I' Trntundo·se de concessuo ou alienação nas zonas a
que se refere o nrt. 89 da Constituição, o pedido de autoriza·
ção scrâ encaminhado ao Senado com pr~vio assentimento
do Conselho de Segurança Nacional,
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Estado encaminhar, à Mesa, documentos destinados a complementar a instrução ou o esclarecimento da matéria."

nistração-Consultoriu-Pianejamento, Pura tanto, o Governador do
Estado de Minas Gerais pretende alienar a área, à referida empresa,
c solicita- buscado no urt. 171, parágrafo único, da Constituição-,
autorização prévia do Soado Federal.
'
4. Na forma do art. 408, combinado com o disposto no art.
O Oficio do Goverm1dor mineiro tem o r.• 1.375, de 1975 c,
100, n• 21, ambos do Regimento Interno, iremos examinar a matéria
depois de instruido, conforme as exigências do art. 407, alíneas a, b,
quanto ao mérito.
c, d e e do Regimento Interno, mereceu análise da Comissão de Lc·
S. Instruindo o oficio do Chefe do Executivo de Minas,
gisluçilo Social, que terminou por apresentar o Projeto de Resolução
encontra-se o anteprojcto a ser executado c diz respeito a_o período
qu~ vem ao exame desta Comissão.
de plantio, valores da implantação c manutenção e o destino que a
A proposição foi estudada na Comissão de Constituiçilo e
empresa pretende dar às wras, satisfazendo, dessa forma, a alínea a
Justiça, que a considerou ajustada aos preconceitos constitucionais c
do art. 407 do Regimento.
jurídicos, ~mboru fizesse ressalva quanto à substituição du fórmula
6. A segunda exigência foi atendida, pois foram anexados os
"O Congresso Nacional decreta" pela que diz "0 Senado Federal
atos constitutivos das empresas adquirente c cxccutadora, a
resolve".
capacidade de exploração atestada pelos ln>titutos Estadual de
Como se pode verificar nos documentos que instruem o Projeto,
Florestas c Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o perfil da cmtruta-se de mais um esforço tendente a racionalizar o reflorestamento
presa reflorestadora, o perfil do projeto c. a idoneidade financeira
no &tudo de Minas, A Condecrcr se propõe a realizar o plantio de
firmada por dois bancos comerciais.
50.000 hectares de Euculiptus grandis, com 1.666 árvores, por
7. Com relação à alinea c, a direção da empresa não
hectare. O objetivo é a formação de florestas homogéneas, pura a
encaminhou nenhuma relação de terras que possua; foram enviados
. produçilo de madeira, que se destinará: a) a ind.ústria de agloos dados de outros projetes de reflorestamento que a companhia reamerados; b) serraria, Dependendo do mercado rcgtonnl, o projeto
lizou.
serú
ampliado para celulose cfou carvão vegetal.
.
8. Quanto à análise da região (alínea d), sob os aspe~tos de
Sobre arrojado plano de reflorestamento, que se propos o
localização, altitude, topografia, clima e balanço hldrico, solos
Executivo de Minas Gerais, já tivemos oportunidade de tratar. un·
dominantes c formações vegetais, conclui o parecer do órguo
teriormr.:nte. e_ trabalha corujosa, sério c necessário~ que interessa
competente do Estado -Instituto Estadual de Florestas- pelo pernão arenas ao aspecto económico, mas, sobretudo, ao social c
feito entrosamento entre a finalidade do projeto com as caracterísecológico.
ticas acima especificadas, tratando-se de uma região "com forte
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto
destinação florestal, uma vez que a agricultura e a pecuária teriam
de Resoluçilo, com a ressalva da Comissão de Constituiçilo e Justiça.
sérias restrições na maior parte da ãrea considerada".
Sala das Comissões, em 22 de abril de 1976.- Orestes Quéricu,
· 9. Complementando o item d, hã informações que o Distrito
Presidente - Agenor Maria, Relator - Renato Franco - Altevir
Florestal está servido pelas rodovias: MG-2 e a MG-121 e a BRLeal.
151; há também a ferrovia que liga Belo Horizonte a Pirapora c Montes Claros.
EXPEDIENTE RECEBIDO
IO. O INCRA (Ofício CR n• 06/75) acaba de informar que nilo
Lista n' 112, de 1976
existe na área do Município de Rio Pardo de Minas, Projetes de
Em 27 de abril, de 1976
Colonização e Reforma Agrãria em fase de execução cfou Planeja·
Comunicac;iín de cleiçiio c posse:
mento.
II. Por outro ludo, o Senhor Governador afirma (Oficio n'
- Da Cumaru dos Deputados - DF, comunicando a com127, de 1974) da inexistência "'de poaelros ou sllvicolu na área cuja
posiçilo das Comissões Parlamentar de Inquérito c de Constituicüo e
alienação é pretendida, por se tratar de terras desocupadas c vazias J ustiçu:
cuja vocação é o reflorestamento". Estes dois últimos itens suprem o
-da Mesa Dirctoru da Cümaru Municipal de Palmeira de
disposto na alinea c-I e c-2 do Regimento.
Goiás-GO:
12. Por fim, o Legislativo Estadual com a Lei n• 6.637, de 2 de
- da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Água Boa outubro de 1975, cumprindo o estabelecido nos artigos 30, item VIII,
MG:
c 194, pari1grafo único, ambos da Constituiçilo Estadual, autorizou o
-da Mesa Dirctora da Câmara Municipal de Alpercuta Poder Executivo a alienar u referida área de terras públicas.
MG:
13. Examinada a matéria sob todos os seus aspectos achamos
-da Mesa Diretoru da Cá1.tara Municipal de Coração de Je>us
cumpridas todas as determinações da nossa Lei Interna (art. 407) e -MG:
tambi:m o da Constituição (art. 171, parágrafo único), com a se·
-da Mesa Diretoru da Cúmara Municipal de Fclixlãndia guintc ressalva: Substituição da expressão: "O Congresso Nacional
MG:
decreta" por: "0 Senado Federal resolve".
-da Mesa Dirctoru da Câmara Municipal delnhapim- MG:
14. Ante o expsoto, somos pela normal tramitação do Projeto
-da Mesa Diretoru da Câmara Municipal de Janui.,ia- MG:
de Resolução apresentado pela Comissão de Legillação Social, uma
-da Mesa Dirctora da Câmara Municipal de Suo Lourençovez que.; jurídico e constitucional.
MG:
Sala das Comissões, cm 03 de dezembro de 1975- Accloly FI-da Mesa Dirctora du Câmara Municipal de Tuquaruçu de
lho, Presidente- Gustavo Capanema, Relator - Helvldlo Nunes Minas- MG;
Henrique de La Rocque- Dirceu CardoiiO - Heitor Dias_- NeliiOn
-do Sr. Antonio Tota do Nascimento, comunicando que assuCarneiro- Leite Chaves.
miu o cargo de Prefeito do Município de Tabira- PE:
-da Mesa Diretoru da Câmara Municipal de Carmo- RJ:
PARECER N• 245, I> E 1976
-da Mesa Dirctora da C1imaru Municipal de Martins- RN:
J)a Comi;siio de Agricultura
-da Mesa Diretoru da Ci1mara Municipal de Estrela- RS,
Uelutor: Senudor t\~enor Morin

Numa faixa de cinqUenta mil hectares de terras devolutas, do
Município do Rio Pardo de MiiiUs, deverá ser implantado um
projeto de reflorestamento, a cargo da Condecrcr Ltda S.C.- Admi·

\'utu"i dl' Congr11tuhac;(ics üO Governo pelo TrunscurNo do 1211
,\nin:rsário du R&.•mluc;iio:

-do Tribunal de Contas de Alagoas:
- du Ci1mara Municipal de Santa nu do Araguaiu- PA:

l
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-da Cümara Municipal de Três Rios- RJ;
-·da Cá mura Municipal de São Bernardo do Campo- SP.
A~rndecimentos

por Transcrlçilo nos Anais do Senado Federal:

-do Embaixador Azeredo da Silveira, Ministro de Estado das
Relações Exteriores, agradecendo a transcrição, nos Anais do
Senado, dos discursos que proferiu por ocasiiio das visitas do Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissingcr c do Ministro do
Exterior da França, Jean Sauvugnargues, ao Brasil (respectivamente:
Requerimentos n•s OS e 07, de 1976, de autoria do Senhor Senador
Vasconcelos Torres);
do Embaixador Azeredo da Silveira, Ministro de Estudo das
Relações Exteriores, agradecendo a transcrição nos Anais do
Senado, do discurso do Ministro do Exterior da França, Jean
Sauvagnargucs, proferido por ocasião de sua visita ao Brasil
(Requerimento n• 06, de 1976, de autoria do Senhor Senador
Vasconcelos Torres);
-do Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo, Ministro
de Estudo du Aeronáutica. agradecendo u transcrição, nos Anais do

Senado, do discurso que proferiu no Clube de Aeronáutica (Requerimento n• 10, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres);
-do General Sylvio Frota, Ministro de Estado do Exército,
agradecendo a transcriçüo, nos Anais do Senado, do discurso que
proferiu dia 22-12-75, das Ordens do Dia baixadas por ocasião dos
aniversários da Tomada de Monte Castelo c da Revolução, c, ainda,
do Boletim de elogio ao General Dilcrmano Monteiro (respectivamente: Requerimentos n•s 08, 09, 67 e 13, de 1976, de autoria do
Senhor Senador Vasconcelos Torres);
-do General Antonio Jorge Correu, Ministro Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas (EMFA), agradecendo a transcrição, nos
Anais do Senado, da aula inaugural que proferiu na Escola Superior
de Guerra (Requerimento n• 22, de 1976, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres);
-do Doutor Armando Falcão, Ministro de Estado da Justiça,
ugr~1decendo a trunscriçüo, nos Anuis do Senado, dos discursos que
proferiu por ocasião do Simpósio dos Secretários de Segurança Pública dos Estudos, realizado nesta Capital, e quando das comemorações do 2• aniversário do Governo do Presidente Ernesto Geisel
(Requerimentos n•s 27 e 31, de 1976, de autoria, respectivamente,
dos Senhores Senadores Dinurte Mariz c Vasconcelos Torres):
-do General Sylvio Frota, Ministro de Estado do Exército,
agradecendo a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso que
proferiu por ocasião das solenidades de posse do Presidente du
IMBEL- Indústria de Material Bélico do Exército (Requerimento
n• 46, de 1976, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres);
-do Brigadeiro Joelmir CLtmpos de Araripe Macedo, Ministro de
Estado da Aeroní1utica, agradecendo a transcriçilo, nos Anais do
Senado, da Ordem do Diu baixada por ocasião das comemorações
do 12• aniversário da Revolução (Requerimento n• 69, de 1976, de
uutoriu do Senhor Senador Vasconcelos Torres).
Manifestações sobre Projetos:
- du Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo-SP,
manifestando-se pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n•
111/75:
-da Associação Comercial de Minas, manifestando-se contrá·
riu uuprovuçuo do Projeto de Lei do Senado n• 226/75;
-da Associação dos Engenheiros-Agrônomos do Purí1, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 160/75;
- du Companhia Purunaensc de Energia Elí:tricn - COPEL,
pela rejciçilo do Projeto de Lei do Senado n' 57/72;
-da Prefeitura Municipal de Cuiciras-SP, solicitando u rejeiçilo do urtigo 4• do Projeto de Lei da Ci1murn n• 111/75:
-da Loja Mnçônicu Estrela D'Ocste, de Ribeirilo Preto-SI',
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 276/75;

- du Prefeitura Municipal de Santo Andrí:-SP, pela rejeição
do artigo 4• do Projeto de Lei da Cümaru n•lll/75;
-do Sindicato dos Trabulhadorcs Metalúrgicos de Santo
André, Mauá c Ribeirão Pircs-SP, manifestando-se favoruvelmcnte
ii aprovaçiio do Projeto de Lei do Senado n• 94/75;
- du Fedcraçiio do Comércio do Estudo de São Paulo, pela
aprovução do Projeto de Lei do Senado n• 245/75.
Diversos:

-do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, encaminhando
trubalho.intitulado "Prisão Cautelar", elaborado por aquele Instituto, buscudo nas resoluções do Simpósio dos Secretários de Segurança, realizado ncstu Capital;
-do Senhor Arcebispo de Diamantina, D. Geraldo de Proença
Siguud, manifestando-se contrário à instituição do divórcio no Brasil;
·-da Sr• Ana Aparecida Mesquita Lima, de Três Pontas-MG,
manifestando-se contrária à instituição do divórcio no Pais:
-da Assembléia Legislativa do Pará, comunicando a transcri·
ção, nos Anais daquela Casa, do discurso do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, General Ernesto Geisel, dirigido ii Naçiio
com u finalidade de comunicar a udoção, pelo Governo Federal, do
chumudo .. contrato de risco":
-da Câmura Municipal de Recife-PE, formulando apelo no
sentido da rejeição da sugestão apresentada nu I Conferência
Nucional dos Secretários de Segurança, visando o estabelecimento
dn .. Prisão Cautelar'\ no Pafs;
-da Câmara Municipal de Recife-PE, sugerindo a alteração
do artigo 19, item lll,letra "C", da Constituição Federal:
-da Câmara Municipal de Novo Hamburgo-RS, sugerindo
alteração da Lei Orgünicu da Previdí:ncia Social, no que diz respeito
.à aposentadoria do segurado do lN PS:
-do Centro Pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre-RS,
manifestando-se contrário à instituição do divórcio no Pais.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos projetas de
Resolução n•s 19, 20 c 28, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
projetas dclcl que scrã,o lidos pelo Sr. !•-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• Bl,
DE 1976- COMPLEMENTAR

' Incidentes nos produtos
Concede lsençio de Impostos
lndustrlallzaçio de iiO]a, destinados à allmentaçlo humana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ficam isentos de impostos federais, estaduais e
municipais os produtos industrializados de soja que se destinam à
alimentação humana.
Art. 2• O Poder Executivo Federal definirá as condições,
termos e limites em que se efctivartl a isenção referida nesta Lei
Complementar, no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua
publicaçilo.
Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
Justlncaçilo
Em face do disposto no inciso I do urt. 43 da Emenda Constitucional n• I, de 17 de outubro de 1969, cabe ao Congresso Nacional,
com a sançilo do Presidente da República, dispor sobre us mutérias
de competência du Unlüo, e, dentre clus, estão os tributos. De outra
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concedidas por lei complementar (art. 19, §'2•, da Constituição).
O presente projeto visa a incentivar a produção c o consumo de
alimentos obtidos com n industriÚlização da soja, como medida de
relevante interesse social c económico.
Nossa produção de soja vem crescendo consideravelmente nos
últimos anos e as perspectivas silo as mais nlvissarciras. Neste ano
produziremos cerca de 12 milhões de toneladas.
Apenas os Estados Unidos da América nos ultrapassam, com
urna produção de 43 milhões de toneladas.
·
As dimensões continentais do Brasil c a fertilidade de suas terras
asseguraram maior expressão à nossa produção.
Recentes experiências na Região gcoeconômica de Brasnia,
demonstraram ótimas condições do cerrado para plàntio de soja.
Hoje exportamos soja c só a utilizamos para produzir óleo,
1:: preciso industrializar a soja, utilizando-a como alimento
humano. Ela pode fornecer mais de duzentos pratos. Destacam-se a
farinha de soja, que pode substituir a de trigo, na feitura de pão, c o
próprio bife de soja, alimento de alta qualidade para o homem,
No Japão e na China a soja é industrializada com excelentes
resultados, sendo rcsponsãvcl por boa parte de alimentação daqueles
pafses.
O Exé:rcito Brasileiro vem, no particular, realizando
experiências c obtendo êxitos realmente promissores,
A isenção de impostos viria incentivar o cmpresarindo nacional
a desenvolver a industrialização da soja brasileira.
Esta, a proposição que desejamos ver aprovada pelo Congresso
Nacional, com o apoio dos ilustres Congressistas.
Sala das Sessões, cm 27 de abril de 1976.- Leite Cha•es.

LEGISLAÇÃO CITA DA

lho, de modo a possibilitar aos sindicatos de empregados, incluindo
no elenco de suas prerrogativas, a de auxiliar o órgilo competente do
Ministério do Trabalho na fiscalização do cumprimento da lcgislaçilo trabalhista,
Tal fiscalização auxiliar, no caso, serll cfctivada exclusivamente
dentro do âmbito das empresas vinculadas à respectiva categoria
profissional, como está expresso no projetado,
Em verdade, pela leitura dos artigos 511 c 513, além de outras
disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, pertinentes à
organização c funciona'mcnto das entidades sindicais, chegn-se rúcilmcntc à conclusão de que a medida ora alvitrada não extravasa o
campo normal de atuuçilo dessas entidades que, mais do que ninguém, têm todo interesse cm ver cumpridas, cm favor de seus ussociu ..
dos, as leis trabalhistas.
Por outro ludo, a providôncia preconizada na propositura prevê
que os sindicatos de empregados exercerão função de auxiliar o
Ministério do Trabalho na fiscalização do cumprimento da legisla·
ç1io trabalhista. A fiscalização, por conseguinte, será suplementar ou
complementar à exercida pelo Poder Público.
A esta altura, cumpre rcss"ltar que no ordenamento jurídicoadministrativo brasileiro há inúmeros precedentes da espécie, de pessoa jurídicas ou físicas de direito privado, auxiliando os órgãos pítbli·
co< competentes na fiscalização do cumprimento de leis. 1:: o caso
especifico, por exemplo, dos Comissdrios de Menores e dos Fiscais
Eleitorais,
Por derradeiro, desejamos assinalar que esta proposiçiio inspirou-se cm sugestão que nos foi oferecida pelo Sindicato dos
Trabalhadores na lndústriu do Curtimento de Couros c Peles de
Fortaleza, Cear:\.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1976,- Adalberto Sena.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Consolldaçilo das Leis do Trabalho

Seçio IV- Das Atribuições do Poder Lealslat!Yo

Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de
competência da Uniilo. especialmente:
1- tributos, arrecadação c distribuição de rendas:

(Às C~missões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças,)
PROJETO OE LEI DO SENADO N•83, DE 1976

Dá no•a redaçiio ao parágrafo único do art. 513 da
Consolidação das Leis do Trnballw.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• Dê-se ao parágrafo único do art. 513, da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de
maio dcl943, a seguinte redução:

o o o o o o o O I o 10 o o o to o o I I o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1
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"Art. 513 ....... ~ ....... ,,,,., .. , ....... , .. , .... ,
Parágraro único. Os sindicatos de empregados tcrilo,
uindu, as prerrogativus de rundar c manter· agêncius de colocação c de auxiliar o Ministério do Trabalho na fiscalizaçilo
do cumprimento da legislaçilo trabalhista, no âmbito das
cmpresns vinculados il respectiva catr.goria profissional."
Art, 2• Estu lei entrurú em vigor na da tu de sua publicaçilo.
Art, 3• Revogam-se as disposições cm contrltrio.
Justlncaçiio
() an~lo essencial destu proposiçilo í: alterar a utual redução do
par4grafo único do nrtigo 513 da Consoliduçilo das Leis do Truba-

o o

Ar!, 513 Silo prerrogativas dos sindicatos:
u) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal
ou os interesses ináividuais dos associados relativos à atividade ou
profissão cxercid3;
h) celebrar contratos colctivos de trabalho;
c) eleger ou designar os representantes da respectiva cutegoriu
ou profissão liberal;
d) colaborar com õ Estudo, como órgãos técnicos c consultivos,
no estudo c solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal:
c) impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais,
representadas.
·
Parúgrafo único, Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a prerrogativa de rundar e manter agências de colocação,
' ••• , , •• ' • • • • lo' ••••• o' • • • • • • • • • • • '

••• ' ' . ' , , •••

(Às Comi.rsões de Con.•·tftuirãn e Justira e de Legi.!larüo Social.)
I'ROJETO DF. LEI DO SENADO N• 84, DE 1976
Acrcsccntnllarágrufo uo artigo 16 do Código l'lorcstul,
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Acrescente-se ao urt. 16 do Código Florcstul (Lei
n' 4.771, de 15 de uovembro de 1965) o seguinte parúgraro, rcnumcrando rarú § I' o atual parúgruro único:
"Art. 16. . . , . , ... , . , , . , , , . , .. , ... , , . , . , . , . , . , . , ...... ,
tO
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Desenvolvimento Florestal os serviços de mera limpeza c roçada de
pastos."
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

Justlficaçio
Grande tem sido a preocupação do legislador brasileiro com a
conservação de nossas florestas.
Principalmente a partir de 1965, quando os legisladores se
conscicntizaram mais a respeito da importância da manutenção das
reservas florestais, foram promulgados vários diplomas legislativos
visando a preservação da nora brasileira.
'

da supcrffcic de todo o Brasil. Esta diminuição ocorre cm
números proporcionais ainda maiores nas demais regiões dó
Pais: no Nordeste, caiu de li ,39% do território brasileiro
para l,S4%; no Sudeste, de 14,81% para 1,57%; no Sul, de
9,69% para 1,68%; c no Centro-Oeste, de 22,13% para
apenas 4,49%. Em números, as áreas florestais diminulram
nas seguintes grandezas: no Nordeste, de 970.000 km' para
131.000; no Sudeste, de 1.261.000 para 134.000; no Sul, de
82S.OOO parà 143.000; c, no Centro-Oeste, de 1.884.000 para
apenas 384.000. No total geral da área coberta por florestas,
restam ao País, hoje, 3.25 1.000, isto é, apenas 41,36%.
Eis ai o trágico quadro do·problcma florestal brasileiro.
O ligeiro histórico que fizemos da lcgislaçi!o c da realidade
mostram que a lei, por si só, é impotente para realizar a politica
florestal brasileira. Há necessidade de equipar c dar recursos c meios
ao IBDF, a fim de que ele impeça, cm quanto é tempo, a total
devastação das nossas ·florestas, que, agora, estão sendo atacadas na
sua mais importante e derradeira reserva: a Amazônia.
Entretanto, se a triste realidade exige medidas urgentes do Governo, que parece alheio ao problema, motivei não existe para
burocratizar situações de somenos importância, como simples limpe·
sa de pastos, providência elementar e essencial à conservação c
melhoria das pastagens, que é imprcscindlvcl ao desenvolvimento
racional da pecuária, riqueza das mais importantes do nosso Pais e
responsável não só por parcela importante da nossa dieta alimentar
como, também, como produto cada vez mais ponderável na pauta
das nossas exportações.
A limpeza de pastos implica, inclusive, na eliminação de
espécimens nocivos, que podem envenenar e até matar o gado.
Os arbustos que crescem nos pastos não podem ser tidos como
árvores, nem como reserva florestal c a sua eliminação é necessária, a
fim de aumentar a produtividade das pastagens.
Portanto, é completamente fora de propósito sujeitar a limpeza
de pastos, medida obrigatória c extremamente útil à pecuária, a
providências burocráticas perante o IBDF, cuja estrutura nem sequer
tem condições materiais para atender a todos os pedidos que
deveriam ser feitos nesse sentido.
Por isso, a proposição que se submete à apreciação do
Congresso Nacional tem o objetivo de tornar induvidosa a faculdade
que terão os pecuaristas de proceder à limpesa de suas pastagens sem
necessidade de obter prévia autorização do IBDF.
Incluímos o dispositivo no art. 16 do Código Florestal por
acharmqs ser esse o lugar mais apropriado pura n norma proposta,
eis que cuida ele justamente das propriedades rurais e das coberturas
florestais de qualquer natureza, não sujeitas ao regime de utilização
limitada.
Com estas considerações, entregamos a proposição ao estudo
dos órgãos competentes, sobretudo dos ilustres membros da douta
Comissão de Agricultura e Politica Rural, que deverá estudar o seu

E: que a devastação indiscriminada de matas já éstã criando
problemas sérios, como a erosão, as secas prolongadas, as
devastações provocadas pelas enchentes, o rcgime,das chuvas, c dos
rios, etc.
Por isso, cm IS de novembro de 1965, era promulgado o Código
que definia a politica florestal brasileira.
Em 2 de setembro de 1966, vinha a lume a Lei n• 5.106, que
dispunha sobre os incentivos fiscais concedidos a empreendimentos
florestais, visando principalmente o florcstamcnto c o
reflorestamento.
Em 28 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-lei n• 289, criava-se o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que, nos termos
do art. 1•, se constituía cm "entidade autârquica, integrante da
administração descentralizada do Ministério da Agricultura, dotado
de personalidade jurldica própria, com sede c foro no Distrito Fe·
dera! e jurisdição em todo o território nacional". Destinava-se a
nova autarquia a "formular a polftica florestal bem como a orientar,
coordenar e executar ou fazer executar as medidas necessárias à
utilização racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais
renováveis c ao desenvolvimento florestal do Pais" (artigo 2•).
A estrutura básica do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal foi estabelecida pelo Decreto n• 73.601, de 8 de fevereiro
de 1974.
Os incentivos fiscais aos empreendimentos florestais foram
aumentados pelo Decreto-lei n• 1.134, de 16 de novembro de 1970,
que permitiu às pessoas jurídicas o desconto de até 50% do valor do
Imposto de Renda devido,
O Decreto n• 68.56S, de 29 de abril de 1971, aprovou o
regulamento da Lei n• 5.1 06, de 2 de setembro de 1966, e do Decreto·
lei n• 1.134, de 16 de novembro de 1970, relativamente aos incenti·
vos fiscais.
Finalmente, a Lei n• 5.870, de 26 de março de 1973, acrescentou
alínea ao art. 26 do Código Florestal, dispondo sobre a transforma·
ção de madeiras de lei em carvão.
Além desses diplomas legislativos, há um sem número ·de
projetes, pareceres e discursos proferidos nas duas Casas do
Congresso Nacional, relativamente ao tema florestal. O fato mérito.
demonstra a crescente preocupação do legislador brasileiro com a
Sala das Sessões, em 27 de abril de 1976.- Nelson Carneiro,
• preservação das nossas reservas florestais bem como o cruciante
LEGISLAÇi!O CITADA
problema do florestamento e do reflorestamento, pois a exploração
predatória das matas já criou problemas muito sérios cm várias
LEI N•4.771, DE IS DE NOVEMBRO DE 196S
regiões do Pais, cuja solução exige esforços e desposas de grande
·Código Florestal
vulto.
no grave i: o problema que, pura darmos uma imagem tanto
quanto posslvcl aproximada da jú trágica realidade, transcrevemos
Art. 16. As florestas de domínio privado, nilo sujeitas ao rc·
as seguintes informações tiradas do lndlce do bonco de dados, F. gime de utilizuçilo limitada e ressalvadas as de preservação per·
1.993/73:
mnnente, previstas nos artigos 2• e 3• desta lei, silo suscctlvcis de
exploraçilo, obedecidas as seguintes restrições:
"A região umazônicu jú perdeu 843.000 quilómetros
u) nus regiões Leste Meridional, Sul c Centro-Oeste, esta na par·
quudrudos, ou seja, 24% de suas florestus, que hoje cobrem
te sul, as derrubadas de florestas nutivns, primitivas ou degeneradas,
umn úreu equivnlentc n 32,08% de superffcic total do territósó serão permitidas, desde que seja, cm qualquer caso, respeitado o
rio brusileiro. Segundo um levantamento feito pelo IBDF, as
limite mlnimo de 20% da área de cada propriedade com coberturn
florestns hoje reduzidns n 2.731.000 quilómetros quadrados,
nrbórca localizuda, a critério da autoridade competente; '
ocupnvnm 3.574.000 quilômetros quadrndos, igual a 4!,98%

'

-482b) n,as regiões citadas na letra anterior nas áreas já desbravados te, como Titular c Suplente, a Comissão de Educação c Cultura, tcn·
c previamente delimitados peta autoridade competente, ficam proibi· do cm vista o disposto na Resolução n• 89/15.
das as derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para . No oportunidade; reitero a Vossa Excelência os protestos de csti·
ocupaçAo do solo com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses ca- ma c consideração:- Senador Potrônlo Portell1, Líder da Maioria. ·
sog, apenas a. c.Ktraç~o de 4rv~res para produção de madeira: Nas
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência·
~rea~ ainda incultas, sujeitas a formas de dcsllrovamcnto, as derruba·
designa
os nobres Srs. Senadores Otto Lchmann Ruy Santos para·
das de florestas primitivas, nos trabalhos de insll<ta!;ilo de novas
integrarem,
respectivamente, como Titular c Suplente, a Comissão
propriedades asrícolas só serão tolcra4as at~ o m4Kime de 50% da
de !Jducaçi!o c Cultura. (Pausa.)
·
'
área da propriedade;
Sobre
a
mesa;
requerimento
que
será
tido
pelo
Sr.
I
•·Secretário
•.
c) nn Rc~iüo Sul us Arcas atualmcntc revestidas de formaçies fio·
e
lido
o
seguinte
'
'
"
restais cm que ocorre o pinheiro brasiicirQ, "AraucAria ansustifelia"
REQUERIMENTO
(Bcrt - O. Ktzc), ni!o podcrii.Q ser dcsflor~tadaa de forma a pro.· ..
. ..
. N• 115, DE 197~
vocor o clíminaçilo permanente das florestas, tolerando-se, somente,
S~nhor Presidente,
.
.
·a exploração racional destas, observadas as prcscriçies tlitadas pela.
· t~nica, com o sarantia ele permanênci~ .dos maciçgs cm boas· ·
Nos termos do art: 233 do Rc1hncnto interno, re~~uercmos a
condiçqes de desenvolvimento e produção; · ·: ·.
transcrição, nos Aitais do Senado Federal, cia saudaçio do Pre·
d) nas Regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Esta·. sidcntc Giscard .D'Estaing, e o &&radccimcnto do Presidente
dos do Maranhão c. Piauí, o corte llc árvores c a cxploraçilg de fio··. .Ernesto Gciscl, quandQ.clc sua ch'cgada ontem a Paris.·,
.
.
restas só será permitida com observância de normas t~riicas ii serem
Saia das Sessões, cm 27 de abril de 1976. .,... Loari•llih;dsta- .
estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 1s.
Hetridlo N - - Dlnarte M~
· ·
· · ·
Parágrafo único. Nas propriedades rurais, compreendidas na
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento
. alínea "a" deste artigo, com área entre vinte (20). o cinqUenta (50)·
hectares computar-se·llo, para efeito de fixação do limite percentual,. lido será submetido ao exame da Comissão J?lrctora.(Pausa.).
Há oradores inscritos.
ai~O) da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços 'de por-·
Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves ..
te arbóreo, sejam frutícolas, ornamentais ou industriais. .. .
·

c
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O,SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Os projetas lidos
serão publicados.• rc.mctidos às Comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, oficio que scrâ.lido pelo Sr.I•..Sccrctário,

f: lido o seguinte.··
01'. 023/76/GLG

· 26 de abril de 1976

A Sua Excelência o Senhor
Senador Magathi!cs Pinto ·
DO Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Na forma do disposto no artigo 86, do Regimento Interno, vc·
· nho propor a Vossa Excelência o nome do Senador Otto Lehmann
para integrar, como Membro cfetivo, as Comissões de Rcdação c de
Serviço Público, cm substituição ao Senador Orlando Zancancr, cm
virtude da renúncia deste ao restante de seu mandato legislativo.
·
Indico ainda Sua Excctancia para, como Suplente, integrar as
Comissões de Constituição c Justiça c de Transportes, Comuni·
.cações c Obras Públicas, respectivamente, em· substituição aos Sena·
dores Henrique de La Rocque c Ortando.Zanc~ncr.
. Aprov~lto a oportunidade para renovar a. Vossa. Excelência os
protestos de minha grande estima. Senador PetrQnlo ,Portella, Líder
da Maioria.
'
·
· ·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência
designa o nobre Sr. Senador Otto Lchmann para integrar, como
membro ~fctivo, as Comissacs de Rcdaçilo c de Serviço Público Civil.
· , Sobre a mesa, outro oficio cuja lciturK scrâ feita pelo Sr. 19·
Sccrctárib.
··

.

elido o seguinte

Of. 024/76/GLG

26 de abril de I976

A Sua Excelência o Senhor
Senador Magalhães Pinto
lllD Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente
Tenho u honra de indicar a Vosso Excelência os nomes dos Sena·
dores Otto Lchmann c Ruy Santos para intcgrurcm, rcspcctlvamen·

AM.

O SR. JOSt ESTEVES (ARENA·Pronuncia o
scguinic discurso;)- Sr. Presidcntc,·Srs. Senadores: · ·
Quero.congratular-ine com o nosso cminent~ colega c brllhantc ·
Líder do Movimento Democrâtico Brasileiro, Sr. Senador :Franc<i
Montoro, por suas oportunas, justas c patrióticas dcclaraçêii:s acerca .
da viagem que 0 Presidente Ernesto Gciset ~mprcende A Europa:,
declarações essas· que enfatizam, mais que· o apoio. do Partido
oposicionista a uma iniciativa ·do Chefe da Nação, a verdadeira c
necessária uniil.e de todos os brasitciro~N~o.,quc se refere t'dcfesa dÓs
interesses nacionais, tão bem consubstanciada nos planos
governamentais c, ijOtadamentc, na estrot~ia adotada pelos
Governos Revolucionários no campo de nossa política externa.
As declarações do nobre Líder oposicionista nesta Casa bem ··
dcmenstram, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a possibilidade daquele
pleno entendimento entre nossas agremiações partidârias e aquela
união, superior e patriótica, cm torno do honrado Presidente da
República, a fim de que, segura c gradualmente, se consolide entre.
nós aquela sociedade democrática cjusta por que todos lutamos c é a
meta maior do Regime Revolucionário, reiterada por todos os
Presidentes, desde o incsqucclvet Marechal Castcllo Branco c tantas .
vezes aludida·, com sinceridade c firmeza, pelo· eminente Presidente
Gcisel cm afirmações como as que a seguir tenho a honra de
incorporar
a este meu mod~to.pronunciamento:,
•'
.
. '
·"A portentosa construção dó futuro de grandeza que
.desejamos e antevemos para a nossa Pâtria deverá "realizar- •
se, necessariamente no quadro de nosso regime
democrático", obedecidas regras fundamentais da conduta
política, tais <:orno as do atendimento real às mais caras
aspiraçacs do povo cm geral, da representatividade lcaítimo
da vontade popular c da rotatividade periódica dos cxccuti·
vos atrav~s de uma estrutura partidâria, de natureza plural,
dentro dos moldes constitucionais."
••• '.'o' •. '' •••••••••.• ,, ••..••••• o.'''' •• '' •. ,•,.' •.•

"Na verdade- como já o disse uma vez- "os partidos
pellticos, tonto do Governo como da Oposi~i!o,' cada qual no
papel que lhe cumpre desempenhar, silo essenciais ao estilo
de vida democrático, como vclculos exclusivos de
participoçilo do povo na orgunizaçi!o do poder c como
responsáveis pela continuidade do sistema representativo".
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NeiiOn Camelro (MDB.- RJ) - Permite

v.

Ext um ·. cripiocomunistas Infiltrados em su 1•ie1ras, tem. sido a grande
rcsponsAvel pelas crises ~ue, intermitentemente, tem gerado prohlc·
·
·
··mas para a completa normalização de nossas instituições polfticas.
'·: O SR. 'JOS2 ESTEVES (ARENA - AM) - Com muito
Reiterando o que declarei a O Estado de S. Paulo, "admito
prazer. .
. ...
' oposição em termos construtivos e.acho qur n~s. arenistas, também
Sr.N•I- éamilro (MDB- RJ).:... Eu queria acentuar, com devemos oferecer criticas, não apenas pelo desejo de criticar mas,
·n devida vênià;que a'poslçlio do Movimento Democrâtico Brasileiro também, apentando soluções. O MDB critica ·apenas, e o seu nlet
.não se alterou, no que diz respeito à viagem do PreSidente Geisel à mfancin é o Al·5 'e o Decreto·iei n• 477, esquecido de que o nosso
'Europà. Quando me CO!,Ibe liderar Bancada do 'MOB, na legisla· problema não é apenas brasileiro, porquanto decorre de conjuntura
'tura passada, viajou para o~ Estados Unidos o ex-Presidente Emllio internaciona!.·E estainos vivendo um momento cm que recebemos li·
'Médici c o Movimento Democrático Brasileiro, ·durante a ausência ções'de como eànvivcr com as diticuldades dela 'decorrentes.
· A Oposição deve apontar erros e falhas, como eu, que •ou da
· de S. E~•; deixou ge fazer qualquer crítica à'sua 'polltica, e~atamcn!e
p.ara prestigii\~lo nasua viqcm ao exterior. pi: !nodo que a ~tuação ARENA, íiponto,'mas fazê-lo rião da maneira atual, ·que consiste cm
do MDB, que V. Ex• exalta cm boa hora, é a· mesma, coerente desde. oposição· sistemática, que apenas perturba o àmbicnte de calma c
tranqOilidàde, necessãrlo' ao desenvolvimento."
. que aqui tomei posse. ··
·.
"Inegavelmente;· o propósito do Governo Geisel é de dar ao País
. 0 Sr.''Joif EsteYet (ARENA -·AI.Ú .:...'Agradeço~ ap~~te dei.' ô ~egime de direito. Para isto; porém, nós, polfticcis, temos a grande,
nobre Senador Nelson Carneiro,' que veio ·abrilhantar o meu senão 'exclusiva, responsabilidade c ci dever de ofereçer as condições
pronunciamento, porque, conhecendo-o desde os tempos da Câmara. iteccssâriils."
. .· ....
.
· · .· · ..
dos Deputados, durante os oito anos cm que privei com S. Ex•, sei
~·Hã cjuCm poSSa n~gar a' ~oeaçilo de.moc"rltica ci~ Prcsidei'ate
·que os nossos pontos de vista sempre· coincidiram,' quando estavam' · Geiiel c suas consiantes demonstrações de distensão e de abenura?
cm jogo altos interesses' do nosso Pais.
'Ele não Vem sendo, porém, atendido
seu chamamento. Como foi
que ·o. Presidente Outra conseguiu o milagre da união nacional ein .
"Importa pois,;_ e lmpona muito- desenvolver-lhes o seu governo? Graças ao fato de que a oposição colocou os· interesses
campo de suaa atividades especificas, para que não se nacionais acima de qualquer paixão partidária, exemplo que de·
transformem cm organismos infecundos, de atuação ·confina· vemos seguir. Isto ó opinião pessoal, mas se fosse Presidente daria ào
da aos episódicoS'pcrlodos pré-eleitorais, mas sejam, de fato, MDB dois ou três Ministérios só para testara sull'capacidadc."
elementos vitais na formação de uma vontade nacional,
Entendo, portanto, ·sr. Presidente, que o sesto de Líder Franco
através. do debate de programas e teses e da abertura de seus· Montoro, de cÚjo oposicionismo ninguém pode sequer duvidar c de
quadros à revigorantc juventude que ar deverã encontrar cujo espírito público aliado à notâvcl cultura, nilo podemos prescinambiente sadio e adequado ao exerclcio da atividadc dir no encaminhamento do projeto polltico dita4o pelas nossas tradipolítica".
ções democráticas deve ser recebido c encarada como uma prova da
o·: .. possibilidade de um maior c,ntcndiment~ da classe pol~tica e como
um primeiro passo rumo à união que, modesta mas smccramente,
"Os reajustamentos fundamentais que cabe realizar para venho pregandq cm torno do Presidente Gciscl, como único meio
-aperfeiçoamento do regime democrático dependem, cm lar· patrioticamente viável, parn que se consolide, aqui, uma sociedade
p·cscala, da eficiente motivação po,Iltica do povo brasileiro, democrática, genuinamente brasileira, sem os apriorismos que sem·
'tarefa a que se devem entregar, prioritariamente, os partidos.
pre prejudicaram a nossa evolução- seja no IIJ!pério, q.~ando copi•·
O Governo, 'de sua pane, está firmemente empenhado mos o figurino ·inglês; seja .nos albores da Repúbnca, quando
tia melhoria ·dos padrões da vi~a politica brasileira. A pureza transpusemos, sem maiores adaptações' para a nossà realidade sócio·.
· 'do sistcmâ eleitoral, livre de vfcios de qualquer natureza, é .polftica, instituições peculiares ao fellcralismo norte-americ,ano.
· · ·fundamental à revelação. de novas vdcaçõcs e ao surgimento.
Por outro lado, Srs, Senadores, iliio só a busca da democracia
de novas lideranças que ampliem a participação populár ·cm polftica plena está, no ·meu entender, a indicar a necessidade de uma
todos os nlvcis."
· ·· · · · ·
·· ·•
' uniilo nacional. As dific"!dades cconóJllicas impostas ao Brasil, pelas
.
.
.. graves recessões que tor,~ram o mundo, tanto desenvolvido como
o ••••••••••••••••• ·.··:
subdcsenv,,lvido, estão a exigir essa união, ·
·. Sr. Presidente, ao render ao nobre SenadQr Franco Montoro as
o Pre;. ~ente Geisel, em'·sua alocução de 30 de dezembro do ano
homenagens que lh• presto .neste."!omento, ~ostaria de cs~endê·las a .. passado, ao~"'~ brasileiro, já ·acenava aos patriotas corri ás scguin·
todos ~s seus ~o_rreligionár~~s. Mas, n~ta ~1pótesc, estana_ eu, pe_Ja tes palavras: ·
•
'generalização InJUSta, eSVIIl:lando de s1ncendade o meu gesto, POIS,
·"Brasileiros. .
como declarei ao valoroso matutino O Estado de S•. P~uto: "~ MDB
.. o ano de 1976 exigirá' de todos nós uma atividadc
tem subversivos cm seus qua~r~s e silo estes ·que 'preJUdicam o
construtivã, de realismo positivo, . . .
.
,.. ·
•.
proc;sso po!ftico".
• .
. · . • .. .. • ..
·Ne~ '0 otimismo exagerado cfantasioso, distanciado da
Rc:Ssidto, nesta altura, por um 1mperat1vo de JUStiça, que ao .... ·
realidaae da vida sôcial,' nem o negativismo artificial, inimigo
Sin1 expressar-me," a9 grande jornal d.e Júlio d~ Mesquita; nilo me
· da criatividade c gera<jor do imobilismo abalicq, podem
.referi a qualquer dos ilustreS cmedeblst.a< que Integram ~ /)anc~da
, servir b ohrn generosa da construção perseverante, pelo trabaminoritâria nesta Casa.l::onheço e respeito a t~dos 7a mllltos dedico
'lho cpcla dedicação; da srandcPátria de tlmanhil.
·
afeição especial como, para c1ta~ apenas os mats a.ntlgos, é 0 caso .dos
!: no enfrentar os grandes desafios· que um povo se
meus dignos amigos Ruy Carnmo: ~elson Carneiro e Amaral PeiXO·
retempera, galvaniaundo energias c mobilizando o calor das
to, que honram o Parlamento brastlc~ro • enobrecem 8 representação
emoções e a tenacidade das vontades.
cic seus Estados pehi grande contribuição q~e têm .dado, P.•la
Nilo temos agora, pela frente, um grande desafio. 1976
experiência politica e suas convicções dcmocrtlt1cas, à Vida pObhca
oferecer-nos-i\ dificuldades a vencer, todas muito aquém, sem
nacional.
dúvida, de nossas possibilidades de resistência c ncxibilidade
Democrata convicto, Sr. Presidente, chego 'a enxergar na exi•tên·
imaginativa c.crladora.
.
cin c no cxercfcio da Oposiçao uma exigência coMtitucional. Mas
Mas, através da superação de desafios menores é qu~ os nervos
com as honrosas cxceçõcs confirmadoras da regra, a Oposição, no · se disciplinam, a voniadcse enrijccc, a alma se eleva, ll'aliui'li, todos;
Brasil, pclu açilo nefasta dos contestadores impenitentes e dos dos desafios maiores que o futuro nilo deixarA de oferecer a uma
aparte?

'·o
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comunidude mundial.
E pura isso devemos cstur prepurudos.
Eis u mensugem, plena de confiança e de fé: no futuro, nem in·
certo nem sombrio, que senti de meu dever dirigir-vos ao desejur, u
todus as fumílius brusileirus, um Ano Novo de plenos êxitos c foliei·
dudes muitas,"
Sr. Presidente, Srs. Senudores, outra oportunu munifestuçiio, de
respeitável elemento du Oposição, o jovem c ilustre Dcputudo Mar·
ceio Medeiros, do MDB do Estado do Rio de Janeiro, deve ser uqui
rcssultudu, como provu tumbi':m de que, com o banimento dos contes·
tudores que desfiguram o Partido oposicionistu, huveró clima puru u
uniiio que prego e desejo, como democrutn c brusileiro.
Cito, a seguir, ulguns trechos du entrevistu que o vuloroso parla·
mentur curiocu concedeu ao prestigioso Jornal do Brasil, edição de
anteontem,

"Eu estou convencido de que a política brasilciru não
pode ser dividida, nos termos do bipartidnrismo que temos,
em duas parcelas compactas: de um lado ficam os que estão a
fuvor du democrucia, do outro, os que estiio contru ela. Exis·
tem nos muis diversos setores du vidu nacional, desde os
empresários uté: os trabulhadores, os civis e os militures, em
todos os sctorcs, enfim, áreas compromissadas com o interesse democrático e com o antidemocrático. Na minha opi·
niào, o que cumpre no MDB fazer 1: umpl'lur o seu upoio nos
setores que estão efetivumente interessudos na evolução du
democracia brasileira. E, para isso, é importante perdermos
umu certu rigidez e alguns preconcoitos."
Mais udiunte nfirmu o Deputudo:
"Por exemplo, se os militures representam um dos seto·
res mais vivos e atuantes que hoje temos cm nossa sociedade,
não se pode, em nome de qualquer formulução isol:\·las dessu
responsubilidude."
"Todo fundamento e razão du Revolução de 1964 foi
um comprometimento democrático. Alé:m disso, reconhecer
a inOui':nciu que os militares exercem sobre u vida politicu
brasileira i: pura questão de ser ou não realistu. O brazilianist
Alfrcd Stcpun escreveu que "os militares tôm desempenhado.
um papel decisivo na politicu brusileiru, considerando que
todos os grupos tentam cooptá-los em é:pocus de connitos
políticos e os golpes concretos contra o Executivo repre·
sentum esforços combinudos de civis e militares". Em
resumo, o que eu penso é que ficariu impossível, em termos
objetivos, o restubelecimento da plenitude democrática no
Brasil sem (e principalmente contra) os militares."

"0 que temos visto. nu rrllticu, é que rrovocaçôcs
v~:rhais w;odadas c irrcsponsúvcis conseguem destruir· num

dia n 4uc levou meses c meses de construção pucicntc."

Sr. Presidente, Srs, Scnudores, purabenizo. com cívica efusão. o
nobre parlumcntar carioca, Marcelo Medeiros, autor das observações que ucabo de ler c colhidas, aqui e ali, ao longo de sua opor·
tuna, sinceru e corajosa entrevista no Jornal do Brasil de anteontem.
· .. Mas, quero expressar também, neste ensejo. o meu apelo c a
minha esperança de que o meu próprio Partido, no umbito dos
Estados, se una e elimine as dissensões personulistas verificáveis cm
alguns Diretórios, a fim de que melhor possumos servir nos ideais
partidários e às exigências do momento histórico da República.
Que a ARENA elimine os personalismos que u dividem c a
comprometem perante o eleitorado. E o MDB, na linha dos seus
grandes lideres democráticos, expurgue, de seu seio, os extremistas
que o comprometem de formu irremediável.
Ambos os Partidos estarão, assim, contribuindo puru, cada um
fiel uo seu ideário democrático, marcharmos pura u união nneionul
que só não inté:ressu aos contestadores e teleguiudos ideológicos
infiltrados na classe política brusileiru.
E pura concluir, Sr. Presidente, sendo mais explícito quunto ao
que clussifico de subversivo, gosturia de deixar bem claro que
subversivo niio é apenas o revoltado que recorre, criminosamente, às
armas, para us práticas do terror c da intranqUilidade. Tampouco é
apenas o "guerrilheiro verbal" que agride, inconseqUentemente, o rc·
gime e us instituições. Outro tipo de subversivo, na lúcida observa·
ção do notável Embaixador Roberto Campos, cm artigo publicado
cm O Globo- o grande jornal de lrineu Marinho- em 3 de feverei·
rode 1969 "i': o nacionaleiro", sobretudo o traficante de nascionalis·
mo "que exploru o sentimento do patriotismo como meio de
bloquear concorrentes e proteger monopólios ineficientes".
enfim, o que "futura nacionalismo a expensas do
consumidor". Todas cssus variuntes, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
devem ser banidas duvida pública brasileira, pura maior autenticida·
de democrática dos nossos Purtidos e para que possamos, numa
uniiio sem concessões espúrias, de Judo a lado, construir u sociedade
livre e justa por todos desejada, e sermos dignos, pelo tntbalho de
hoje, da compreensão e do respeito dus geruções futuras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigudo,Srs. Senadores. (Muito bem! Pulmas. O orador
é: cumprimentado.)

a.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE
ESTEVES EM SEU DISCURSO:

Bonifácio aceita instrumento que possa substituir o Ato 5

Ao mesmo tempo em que o Líder do Governo, Deputado José:
Bonifácio, se declaruva ontem favorável "a uma formu mais moder·
nu de estudo de sítio" em substituição ao Al·S, depois de consoli·
duda a Revoluçilo, e, em Porto Alegre, o presidente do MDB guú·
"0 político, tendo seu compromisso primeiro com o . cho, Pedro Simon, gurantin o apoio de seu Partido "a quulquer ini·
povo, precisu ter a corngem até: de enfrentar sua incompre· ciativa que busque a solução pura o problema brasileiro", o Senador
ensào. Hoje, não i: sempre com vitoriazinhas formais que se 'José Esteves, da ARENA amazonense, pregava u "união na·
cionul em torno do Presidente Gciscl e o abandono do comb"tc uo
constrói. Nem posando de herói que se ussume uma posição
AI·S e ao Decreto-lei n• 477". No entender deste parlamentar, "o
verdadeirumente heróica. A paciência que não gera aplausos
MDB tem subversivos em seus quadros e silo estes que prejudicam o
é que J'undumentu a consolidação do processo. preciso que
processo politico".
nós, sobretudo nós os polfticos do MDB, inspiremos n con·
Iiunça de que a subversão c a anarquia não serão o passo se·
Depois de se manifestar u favor de uma forma mais moderna do
guinte da distensão. E que a liberdade episódica nilo será um
ostudo de sitio, "dotada du ncxibilidude necessária puru a tomadu de
instrumento du liquiduçilo definitiva de toda esperança demo·
medidas adcquudus à época de tumulto e agitação que vivemos", que
crliticu. Servir ii ordem democrática, nilo só no seu aspecto
substitua o AI·S quundo o Presidente Geisel, "cm sua visilo mais Jur·
J'ormnl, mus principalmente no seu conteúdo, é o dever maior
ga de Chefe da Naçi\o entender que a Revolução se encontra consoli·
·da Oposição,"
dadu", José Bonifácio negou que o Ato estivesse velho e advertiu:
"Nuncu desprezem, nu sociedade c nu ordem juridica, a velhice.
Ao longo de sua admirável entrevista, o bravo parlumcntur
Ati: hoje, informundo nossa Jcgislaçilo, temos principias do Código
oposicionista, referindo-se u atuaçilo de certos elementos que con·
Nupoleõnico e utí: das Ordenações do Reino, Hlt certus rcgrns que

Prosseguindo.
Medeiros:

acentuou o brilhante Deputado

Marcelo
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fundem fmo:cr oposição com vcrborrugiu ugrcssivu, uccntuou:
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pio, ai11da 1: necessário, pois seu objctivo era c i: a consolidaç11o da
Revolução. Como ela não se encontra ainda consolidada, somos por
suu manutenção,"

Bonifácio acha que a resposta dos polfticos no apelo do Pre·
sidente à sua "imaginação criadora" poderá ser dada eSie uno pela
dinamização da tramitação dos Códigos c pelo aperfeiçoamento do
projeto de Lei das Sociedades Anõnimas.
Comunistas
Para o Senador José Esteves, só temem o Al-5 e o Decreto-lei
477 "os que têm rabo de palha''. Ele denunciou ainda que "o MDB
tem subversivos cm seus quadros e são estes que prejudicam o pro·
cc:sso político"
No tocante à ARENA afirmou "ter chegado a horu da convoca·
ção de todos os lideres que têm votos, no esforço comum, pois so·
mente através da união c da coesão da famflia política poderemos
contribuir para o projeto politico do Presidente Geisel.
"Admito oposição em termos construtivos - prosseguiu - e
acho que nós, arenistas, também devemos oferecer críticas, não ape·
nas pelo desejo de criticar, mas, tumbêm, apontando soluções, O
MDB critica apenas, e o seu "lilct-mignon" é o Al-5 e o Decreto-lei
477, qsquccido de que o nosso problema não é apenas brasileiro,
porquanto decorre da conjuntura internacional. E estamos vivendo·
um momento em que recebemos lições de como conviver com as difi·
cuidados dela decorrentes. A oposição deve apontar erros e falhas,
como eu que sou da ARENA aponto, mas fazê-lo não da maneira
atual, que consiste em oposição sistemática que apenas perturba o
ambiente de calma c trunqOilidndc, necessário ao desenvolvimento."

.

"Inegavelmente, o propósito do Governo Geisel ê de dar ao Pais
o regime de direito. Para isto, porém, nós politicas temos a grande,
scnilo exclusiva, responsabilidade e o dever de oferecermos as con·
diçõcs necessárias'', prosseguiu José Esteves, para indagar:
-"Há quem possa negar a vocação democrática do Presidente
Geisel e suas constantes demonstrações de distensilo e de abertura?
Ele não vem sendo, porém, atendido em seu chamamento. Como foi
que o Presidente Outra conseguiu o milagre da uniilo nacionul em
~eu Governo? Graças no fato de que a Oposiçilo colocou os
Interesses nacionais acima de qualquer paixão partidária, exemplo
que devemos seguir. Isto é opinião pessoal, mas se fosse o Presidente,
daria ao MDB dois ou três Ministérios, só paru testar a sua capaci·
dade."
Colaboração
Comentando a possibilidade de uma reforma politica no Brasil,
o Deputado Pedro Simon declarou:
"Recebo com simpatia quulquer iniciativu que busque a soluç.ilo

quais obteriam concordância geral. Ao invés de estarmos perma·
nentemente c acremente debatendo as discordãncias, podcrlamos
partir para encontrar as concordâncias. Os democratas que desejam
realmente o bem-estar da nossa Pá tira, dentro dos princípios da liber·
dade com responsabilidade, justiça social com desenvolvimento,
poderiam, cm conjunto, chegar a um denominador comum, tendo
cm vista não interesses imediatistas, mas a grandeza de buscar solu·
ções definitivas. Este é o desejo de 99 por cento da população brasi·
!eira, que é democrata, nilo aceita os extremismos e deseja a pacifi·
cação da familia brasileira."
Salientando que um exemplo de boa vontade pôde ser notado
no recente Congresso das Assembléias legislativas, cm Belo Ho·
rizonte, o presidente do MDB do Rio Grande do Sul explicou:
"A bancada gaúcha estadual, por todos os seus Deputados da
ARENA e do MDB, apesar dos acontecimentos verificados no Es·
tado, conseguiu sentar em torno de uma mesa c elaborar uma nota
comum, aprovada por unanimidade do Congresso e que fixou
pontos fundamentais de concordância em relação à vida institu·
cional brasileira. Acho possível isto ser feito a nível nacional, sem
quebra da dignidade, com grandeza de todos, buscando não van·
tagens partidárias, mas o interesse da Nação."
ESPECIAL
Rio de Janeiro, Domingo, 25 de abril de 1976
"Se não houver uma oposiçio democrática neste País, sobram só
a força e a subversio como contendoras"
Entrevista a Marcos de Sá Correa

A nota dos Moderados do MDB encalhou na falta de assina·
turas c na manifesta má vontade da dircção do Partido. Mas a idéia
de um "reposicionamento" do MDB, depois do quinto mandato que
a Oposição perdeu neste inicio de ano eleitoral, parece destinada a
continuar 'nutuando por algum tempo na imaginação politica
criadora. Ela jl1 começou a ser defendida, por exemplo, pelo
Deputado Marcelo Medeiros, um parlamentar de 32 anos que, pela
idade e os antecedentes, tem pouco a ver com a imagem dos velhos
cardeais oriundos do PSD em cujas mãos, até hoje, repousou a
iniciativa da moderação no MDB.
Em seis anos de politica, Marcelo Medeiros teve dois mandatos
federais. I! filho do ex-Ministro da Justiça do Governo Castello
Branco c jurista Carlos Medeiros Silva. E sua proposta de uma nova
orientação pura o MDB, defendida nesta entrevista, é uma indicação
do que poderú vir a ser a nova politica dos Moderados dentro do
Partido de Oposição.

para o problemu brasileiro. Acho importante a afirmuçilo do Pre·
sidente Oeisd,, apelando à imaginação criadora" dos polfticos.
Temos a obrigação de dar a nossa colaboração para encontrar a sai·
da de puz. Nós, do MDB, devemos fuzer o máximo do esforço puru
uprcscntar cswdos, profundos e patrióticos, que possam contribuir
como colaboraçilo para encontrar o reencontro do País com a nor·

"O polftico, tendo seu compromisso primeiro com o povo,
prccisn ter a coragem de enfrentar u suu incompreensão"

mulidudc institucionul.''

"Eu escolhi a oposiçilo c quero fazer oposiçilo. Acho que
oposiçuo é uma maneira de contribuir"

E prossesuiu:

.·

"Acredito que o mesmo deve ser feito pela ARENA. A imensa
maioria dos politicas brasileiros, nu minha opiniilo, nilo teriu ne·
nhun"' diliculdudc cm encontrar pontos fundamentais em torno dos

"A politica brasileira não pode ser dividida nos termos do

I

bipurtidurismo que temos, em duns pnrcelus compactu.s"

Agorn que a nota dos Moderados não irl1 mais ulém do esboço,
qual scrl1, cm sua opiniilo, o caminho paru crise do MDB?

-
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cisa ter a coragem até de enfrentar sua incomprccnsilo, Hbjc, riil,o é
sempre com 'vitoriazinhas forl)lais que se 'constrói. Nem posando de
her~i qLic se assume uma po~içilo vcrdadciramcritc heróica. ~ paciên·
ela que nilo scra aplausos é que fundamenta a consolidação do pro-·
cesso,'~ preciso que nós, sobr~tudo nós ós politicas do MDB, inspi·
remos a confiança de que a subversão c a ~narqula· não serão o passo
seguinte da distcnslo. E que a liberdade episódica nlo scr6 úm instru·
menta da· liquidação definitiva de tod~ ·esperança demo!lfátlca ..
Servir à ordem democrática, não só· no· 'seu aspecto rormai, mu
principalmente n~ seu conteúdo é Õdever maior da Ooosição.' ·

Olha, cu niio acho importante, nunca achei importante debater
uma eventual crise do MDB. Isso só tC!II dimcnsilo partidària c,
reduzido a essas proporções, encontra no Partido mcsnto o estuário
natural de sua solução. Estou preocupado é com a responsabilidade
que tem hoje o meu Pariido, depois da extraordinária expressão que
lhe 4cu o .voto popular cm 1974, no encaminhamento das grandes
soluções nacionais, pois considero que ~ificilmcntc o nosso Pais
encontrarA uma salda concreta Jlara a cons91idação. dcmocrAtica·!cm'
uma atuaçlo inteligente c idcida do MDB,
Toda essa despreocupação com as,qucstaca internas do Partido
nilo seria um pouco estranha cm quem participa ativamcntc de uma
fac:cã9 do MDB?

Esse dever, ~m seu' ponto de vista, cxlgc uma moderação a toila
prova?.
· ·

Que facção? Eu ni!o pertenço a facçaes.

A questão, colocàda cm termos simples, 6 a seguinte: contestar o
regime é a melhor maneira de prestar esse serviço? O que temos visto
na prAtica é que provocações verbais açodadas c irresponsáveis
conseguem destruir num dia o· que levou meses c meses de cons·
trução paciente.

O Sr.'não 1: um chaguista?
Nilo conheço nenhum Partido chaguista na politica brasileira. O
que cu reconheço é a liderança do ex-Governador Chagas Freitas no
Rio de Janeiro. Ela é mcontcstâvci,

Depois das últimas cassações, parece estar havendo Úm.surto de
moderação no MDB, não?

Digamos, cntilo, adc~ista .. ,
Adcsista como por que ? Porque sempre fomos vitoriosos?
Como adcsistas, se nós fomos o Governo democraticamente eleito?
Só adere ao Poder quem não tem condições de conquistâ-lo. Nós fo·
mos o Pod~r da Guanabara, c voltarcmo! a sê· lo, em 1978, no Rio de
,Janeiro:

A ala mais moderada conscicntizou-se agora para a necessidade
de "exigir da dircçilo do Partido uma posição oposicionista, c nilo
contestadora. Se, para a Oposição, as cassações foram amargas,
também ~crviram para demonstrar ao Partido que é preciso, até para
sua sobrevivência, um policiamento maior dos grupos railicnis qué
iamentavclment~ ,influem demais nas decisões partidârias ..

Adcsismo, no caso, Deputado, seria uma peculiar qualidade de
modcracão diante da politica nacional.
Bem, eu estou convencido de que a politica brasileira ni!o po.dc
ser dividida, nos termos ~o bipartidarismo que temos, cm suas
parcelas compactas: de um lado ficam os que estilo a favor da
democracia, do outro, os que estão contra ela. Existem nos mais
diversos setores da vida nacional, desde O! cmpresârios até os
trabalhadores, os civis c os militares, em todos O! setores; enfim,
áreas compromissadas com o interesse democrático c com o
antidemocrâtico. Na minha opinião, o que cumpre ao MDB fazer é
ampliar o seu apoio aos sctores que estão cfctivamcntc interessados
na evolução da democracia brasileira. ·E, para isso, é importante
perdermos uma certa rigidez c alguns preconceitos.
Por exemplo?
..·Por exemplo, se os rJiiitarcs representam um dos sctorcs mais
vivos c atuantes que hoje temos cm nossa sociedade, nào'sc pode, cm
nome de qualquer formulação isolâ·los dessa responsabilidade.
O Sr. cstã sugerindo que o MDB procure aproximar-se dos
militares? A que pretexto ele faria isso?

Influem mais porque são mais ativos, s~ mc~cmmais:,.
No MDB, parece que os Radicais são mais ativos, Mas quando
um Moderado quer hora para falar da tribuna nno consegue. Há um'
certo açodamcnto da direçlo pariidllria cm dar aos Radicais maiores
chances,
Taive~ porque eles tenham melhor rendimento eleitoral.

Eu nilo acho,' Com as gràndcs votações que tenho recebido
tenho o direito de não pensar assim. E veja-se uma coisa: a antiêandi·
datura do. Deputado Ulysses Guimariles,__na sucessão prCAidcni:ial
cm 197~, foi antca de tudo uma vitória da moderação dentro do Parti·
do. Os Radicais nem foram à convenção do MDB votar no
anticandidato. E como a. maioria do Partido votou, li radicalização
foi, de certa forma,· derrotada no episódio. Pois bem: a própria
.dircçilo partidária tem ~tribuldo à anticandidatura o inicio ac um
crescimento do MDB, que resultou nà 'yitória de 74. Ele cÕmcÇoir ali
a viabilizar-se: Por que modificar agora à linha de atuação com a··
. qual se conseguiram votos para o Partido? Eu estou certo de que o
crescimento eleitoral do MDB aumentou seus COIDpromissos com a
modcraçao, c r.ilo com a radicalização. E acho que os arroubos
radicais vno acabar por excluir a viabilidade dn Partido,

Todo fundament~ e razão da Revolução d~ ·1964 .foi 'um
comprometimento democràtico, Além disso, reconhecer a influência
que os m'ilitares exercem sobre a vida politica brasil~ira é pura
questão de ser ou não realista. O brazilianistAifred Stcpan cocrevcu
que "os militares têm dcsempcnhado um papel decisivo na politica
briiSj,l~!r.~·-~.onsiderando que todos os grupos tentam cooptA-los cm
Epocas de coiillitos polfticos c os golpes concretos contra o Execulivo
rcprcscntam"'lisforços·eomblnados de civis· c militares", Em resumo,
o que cu penso é que ficaria· impôsslvêl,· em ierinos objctilios; o
restabelecimento da plenitude dcmocr~tica no Brasil sem (c·
principalmente contra) os militares.
..
· · · :.:
E o politico'! O que pode fa~er o político brnsilcir~ hoje em dia?

·Mas o que o Sr. charila de radicaiizaçno seria um comporta·
mcnto da própria direção partidllria? No seu entender, o Presidente
do MO Bradicaliza?
Eu creio que, tentando fazer estilo, chi foi no mlnimo grosseiro
com o Presidente Oclscl em suas notas. Não se viabiliza um Partido
pura a conquista do Poder fazendo deboches c concessões a grupos

l1
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seja para manter o controle da situação. Eic não pode urriscar·Sç a·
fazer travessias na contramão, por mais hâbil condutor que seja,
porque o cimo que dirige nilo é dele nem foi fretado para uma via·
gcm ao Palácio Bandeirantes.
O Sr. não exagera a influência dos chamados Radicai' do MDB?
Afi'nal, eles formam um grupo marginalizado, cm permanente
protesto contra a falta de cargos, de acesso às decisilcs ... :

porque, a sua· prática reiterada cnTraquecc a 'tcaltimldadc da luta
contra as forças antidemocráticas.
E há remedia para o arbltrio?

Muitos dos. excesso~ de arbítrio com.etidos na dltima .~~ada
foram absorvidos, ainda que· amarsamentc. Mas sempre que o
foram, mesmo com sacrifTcios muito srandcs, Jcraram compensa·
çiles na abertura do prQCCsso politico. O exemplo maior foram as
eleições de 1974, ando as condiçilcs politicas permitiram que o MDB
fosse o prcclpltador natural c lesai das aspirações populares da Na•
çio. Em contrapanlda; a contcstaçlo, dcscompromiasada do aacrifT·
cio c da maturidade, tem sido uma aliada do arbltrio. Tal como aquele, gera riscos c viol6ncia. Sempre que praticadas, só tem provocado
ameaças às nossas ch.ancea dcmocrAticaa. Dai cu chamar importante.
uma definição do MDB, ao mesmo tempo, contra o arbllrlo o contra
a contestação. ·
·

A quem acredita nisio, cu faço uma proposta: que se calcule o
que tem custado cm dólam os radicais ao Congresso. Dólares, bem
entendido, que custeiam viagens internacionais, representações parla·
mentores c essas coisas todas. Procure-se saber quem faz mais via·
gens ao cxterio.r por conta das delegações parlamentares. E isso· é um
;contra-senso, po'is o que interessa ao Pais é ser representado lá fora.
Quando se sabe o que pesam sobre as dccísõcs dos empréstimos
o· que o Sr. propõe, para o MDB, 6 a rcsi~tencia passiva - ou ·
. externos ao País a opinião quê se tem do regime brasileiro, exponar · ·seja, que ele se transfoÍ'mc num amortecedor atê que o arbltrio se
radicais com subsidias oficiais é um bom negócio? Em viagem oficial desgaste por si mesmo?
ao exterior, na verdade, nem deveria existir um radical, porque no
exterior um deputado é representante de seu Pals·e não de seu feudo
Nilo, o que cu quero é que o MDB se torne um elemento ativo
elcit0 ral.
··
na busca de uma salda para o pais, que concilie a realidade com as
aspirações brasileiras da democracia. Eu sei, por exemplo, que a
Com ta~tas queixas da.'OposiÇio, não seria. mais fácil inudar de complexidade do_ mundo atual cxisc que o Estado esteja capacitado
Partido?
·
· · ·
··
·
para tomar decisões rápidas c definitivas. Mas essa asilidadc nio
requer a manutençlo de instrumentos discricionários. O AI·S nilo po·
.
.
.
Eu fui eleito pela primeira vez cm i970, com 24 anos de idade. de ficar ai indefinidamente. Foi editado por uma cmcrsência c nilo
pode pcrpctuar·sc. O que desejamos, para supcrll·lo, 6 a elaboração
Jâ havia então a ARENA, o MDB, c um Governo revolucionário.
de uma reforma constitucional que configure uma soma de tcnd!n·
Eu escolhi a Oposição c qucro4zcr oposição, Acho que oposição é
ciaa responsáveis. O que só scrA posslvcl através de um amplo
uma maneira de contribuir. Eu nunca tive maiores preocupações cm
J ser hostil aos Governos rcvolucionãrios. Como fui eleitor por um · entendimento do MDB com o Governo. Com as necessárias conccs·
1 Paritdo que a Revolução criou, acho que, de certa forma, ela tam• sõ115 de parte a parte, evidentemente. Com Isso, poderemos dar ao
Pais um ordenamento institucional de carátcr permanente,
bém é que legitima o meu mandato. Acho a Oposição extremamente
necessária, ela denuncia erros, fiscaliza, cobra compromissos. A.
E o Governo aceitaria tal ajuda de parte do MDB?
falência do MDB redundaria no alijamento das forças dcmocràticas
Nessa hora diilcil, cm que nio se pode nem se deve excluir va·
do processo politico brasileiro, quer as do Governo, quer as da tores, o MDB precisa até se tornar uma opçilo politica concreta de
Oposição. Por isso é que acho que o MDB precisa sobreviver e Governo, sem discriminação de lideranças civis ou militares. Nilo
cumprir bem o seu papel. Sem 'etc, a Nação mergulharia num t6ncl podemos defender para o Brasil um rcsimc onde somente uma classe
escuro, por onde só teriam passascm a força c a. subversão. Se nilo possa ficar investida na sua direÇilo. Nem tampouco considerarmos
houver uma oposição democrática neste Pais, sobram só a força c a o Brasil' como uma Rodêsia, onde os militares representam uma
•nbvcrsilo como contendores.
·
minoria divorciada do resto da Nação mantendo-se no Poder sraças
a uma tcsislaçilo privilegiada. Mas considero os militares um dos
sctorcs mais capazes, oom melhor preparo, de toda a nossa classe mê·
dia, com todos os requisitos para assumir ou companilhor as
Ao se constituir como Oposição, nos termos da lei revolucio- . rcsponsalxilidadcyj~ Poder, sem exclusividade ou preconceito.
nária, o MDB aceitou tacitamente a legalidade da Revoluçilo de
1964, Aceitar essa legalidade como estática c não lutar pelo aprimo·
O MDB tem q~c se aproximar da Revolução para poder funcio·
ramento do regime, seria condenar o seu destino c sua missão como
na
r?
Partido .. Nilo aceitâ·la, seria condenar u sua própria existência. E
existir é, evidentemente, condição fundamental para o MDB como
Partido. Elo é vital para que se mantenha acesa a esperança do povo
Eu, que sou do MDB, estou cm relação l Revolução onde sem·
brasileiro de que haverá a democratização. Para que se dê sentido c prc me coloquei. Ou at6 Bndc sempre fui colocado. Na primeira vez
apoio à determinação dos sctorcs militares que estilo cfetivamcntc cm que votei na vida, a Rcvoluçlo jA acontecera. Quando entrei para
empenhados cm encontrar um caminho que harmonize democracia c a politica, com meu primeiro mandato, candidatei-me, como jA disse,
para ser um Deputado de Oposição num sistema Partidário criado
segurança,
pelo Revolução. MuitÓs dos que, depois, me criticariam como
adcsista, sempre tiveram a facilidade de viver por ser co~tra a
E por onde o Sr. acredita que passe esse caminho?
Revoluçilo c de viver por servir a ela. Eu tenho isenção para criticar,
Ele precisaria levar a um regime que, mesmo impondo deveres
porque sempre me coloquei à mesma distAncia da Revolução - a da
rfgidos, garanla·nos os direitos individuais e sociais lndiscutlvcis. A
Oposição que cu considero válida c viAvcl. Pois, com 12 anos, 1:
alternativa- regime militar, retorno aos quadros de antes de 1964Inevitável que o processo rcvolucion6rio tenha absorvido muitos va·
é falta não corresponde aos ideais de ninauém, c muito menos às
tores que jA faziam parte de seus compromissos iniciais. O MDB po·
tendências históricas c às necessidades do Pais. O arbitre, por mais
de atê ajud~·lu, denunciando desvios, a que ela mantenha a mesma
altas que possam ser as suas inspirações, nio interessa a ninguém.
rota de seus compromls8os dcmocrdticos. E, para 1sso, reconhecer a
Até porque estimula riscos c violências que se acentuam na mcdidu
irreversibilidade
do movimento revolucionário nilo prejudica cm nn•
em qu·c o arbltrio vai descendo u escada da hierarquia. Mesmo
Coino o Sr. definiria.• então o papel do MDB?
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permanente, vigilante, coerente, crftica c até dura, que ela caia fora
de seus trilhos. E ajudá-la a encontrar o rumo de suas inclinações
democráticas.
Quer dizer que o Sr. acha que a Revolução pode, finalmente,
adotar o MDB?

a

O MDB é filho da Revolução. o sustentáculo da proposição
democrática do sistema de Governo brasileiro. Se não existisse;
tenho a certeza de que o Ministro do Plancjamcnto ia criar uma
autarquia para fazer oposição ao Governo. Faria um projcto.criando
a Oposição c a ARENA, na pior das hipóteses, iria ter de aprovâ-lo
por decurso de prazo.

Crê portánto que o bipartidarismo ycio para ficar?
Nilo é isso. Só que, cm politica, você tem que se vincular às
alternativas existentes, Sei que, infelizmente o bipartidarismo nilo se
acomodou as tendências n'acionais. Ora, mesmo se ele nilo se tornou
uma alternativa válida, o papel dos pal(ticós agrupados nas legendas
que existem nilo é fazer Oposição ao bipartidarismo, é fazê-lo funcio·
nar como puderem. O que estamos vendo, na ARENA c no MDB, é
o contrário é a tendência a esticar ao máximo das divergências cm cn·
da legenda, até tornar a convivência dentro dela imposslvct. Se, no
nosso caso, a radicalizaçilo de uma corrente ameaça estio! ar a Oposi·
ção c mais ainda, põe cm risco até o Poder Legislativo, cumpre a
quem se considera com a responsabilidade de manter o sistema que
temos, ainda que precário, funcionando, trabalhar para que o Parti·
do seja viável!- pelo menos até que outro melhor possa tomar-lhe o
lugàr.

silo do Congresso que a questão succssoria seria deixada para o.
segundo semestre de 1973, cu fui entregar à mesa da Câmara o meu
projeto. E o resultado é que o debate se abriu imediatamente c até o
Governo teve de antecipar seus prazos. Além-disso, prÓjeto. que:
vci? do Palácio tinha artigos intcirinhos copiados do meu c, mesmo·
asstm, conseguia ser pior do que ele. Outra coisa: os Tribunais de
Contas só começaram a fiscalizar sem timidez a administração indirc·
ta a partir do momento em que cu mostrei no meu projeto, que eles.
eram órgãos auxiliares do Poder Legislativo c que, na lei que se
pretendia passar essa õscalizaçilo era considerada neccssllria. Se hoje
há di retores processados por desvios de verbas, essa contribuição foi
mjnha.

o

E a arcnizaçilo do Governo do Rio de Janeiro, Deputado, vai
prejudicar seu Partido no Estado?

Sem d~vida. Vai ajudar muito a ARENA. Só no churrasco em·
que se comemorou essa arenizaçilo h·avia i2 Galaxies,' dezenas de carros de chapa branca. Nilo hã dúvida de que a ARENA melhorou seu
acesso aos carros oficiais. Isso já é meio caminho andado. Resolve,
por exemplo, os problemas de transporte do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala~
vra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

No instante cm que o Governo decreta a intervenção no Grupo
Lume, para sanar graves irregularidades apuradas pelas autoridades
O Sr. andava um tanto desaparecido. Foi diante dessa ameaça financeiras e, desse modo, preservar a confiabilidade do sistema
financeiro do Pafs, é justo que, reafirmando posições anteriores, rc·
que resolveu se movimentar?
novemos, aqui, as nossas esperanças de que essa açilo governamental
alcance, de igual modo, a Kallium Mineração S.A. é que, Sr.
Eu não estava parado. Por exemplo, 90% das emendas que Presidente e Srs. Senadores, o decreto assinado no último dia 23 do
apresentei ao Código de Processo Civil foram aprovadas:
corrente pelo eminente Presidente Ernesto Gcisel não colocou sob o
regime de intervenção essa empresa, igualmente pertencente ao
A proposito, o que tem feito com os seis anos de mandato que Grupo Lume, e detentora das concessões para a exploração das
os eleitores já lhe deram?
jazidas de sais de potássio de Sergipe.
Eu posso dizer que apresentei alguns dos mais importantes
projetas do Congresso Nacional. O que regualmentava o Colégio
Eleitoral para a cleiçilo do Presidente da República, por exemplo. O
de fiscalização dos atos do Executivo pelo Legislativo - que foi
considerado, na época como capaz de mudar a fisionomia do Legisla·
tivo no Brasil e cstâ encalhado na Comissão de Constituição ·c Justi·
ça. Apresentei outro projeto que era, cm última anâlisc, o embrião
do estatuto do consumidor no Brasil- ele mandava que, nas reparti·
ções públicas c nas Câmaras do Legislativo, desde o nível Federal ao
Municipal, se apurassem as denúncias c queixas dos consumidores.
Que fim levou este projeto?
Estâ na Comissão de Constituição c Justiça.
E o do Colégio Eleitoral?
Foi rejeitado, porque o Governo enviou cm seguida um novo
projeto sobre o mesmo assunto c a ARENA aprovou-o.
Quer dizer que, de concreto seus projetes não resultaram em nu-

Não desejando discutir as razões que teriam levado o Governo a
essa exclusão, reiteramos, nesta oportunidade, manifestações feitas
desta mesma tribuna do Senado Federal, como através de cantatas
com o Ministro das Minas e Energia, de que a exploração do
potássio de Sergipe chegou a um impasse tal, que está a exigir
medida idi:ntica à que vem de ser tomada com relação às mais cmpre·
sas do referido Grupo,
Já havfamos pedido, nilo faz muito tempo, medidas revoluclon'·
rias, para dar a dimensilo da nossa preocupação com a situaçiio do
potássio sergipano diante das claras demonstrações da incapacidade
do grupo concessionário de fazer a sua exploração.
A interven~iio, agora decretada no Grupo Lume, reforça a
nossa esperança de que o Governo, numa segunda etapa, que
desejamos seja urgente, chegue até a subsidiâriu encarregada da
exploração do potássio. Temos a certeza de que o Presidente Ernesto
Geisel, como os sergipnnos, não se conforma com essa situaçilo c nílo
tardar(t a agir com u firmczn c coragem com que sempre trata dos
grundCs interesses nacionais.

da?
Isso é muito relativo. Quem abriu a sucessão Presidencial cm
1973 fui eu, com meu projeto. Eu consegui que a iniciativa fosse do
Congresso, dos politicas. No mesmo dia cm que o Ministro Leitão
de Abrcu,_chcfe du Casa Civil do Governo Médici, ununciuvu cm ses·

Antes de durmas prosseguimento às considerações que me
trazem u estn tribuna, devo salientnr que, qualquer que seja a solução
u ser dadn uo "caso do potâssio", o Governo Federal deve ter em
miru recuperur o tempo perdido, ntrnvós de uçilo que possibilite u
imcdintncxplornçilo c industrinlizuçilo do potássio scrgipnno. Os pre·

~.l
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decorrer de todos estes anos, é grande. Necessário, portanto, sejam
eles recuperados, Sergipe, o menor Estado da Federação, sofreu
elevados prcjufzos com o problema, que tem impedido o aproveita·
menta de suas ricas jazidas. Impõe-se, por motivos de interesse
económico-financeiro c também de justiça, que o enorme potencial
mineral do Estado passe imediatamente, sem novas delongas, a
contribuir para o enriquecimento do Brasil c de Sergipe, que não
pode permanecer, indefinidamente, como um Estado pobre, a
despeito das imensas riquezas minerais que possui c cuja exploração
c industrialização podem mudar profundamente o panorama económico-financeiro que ora o caracteriza,
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V: Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA - SE) imenso prazer, eminente Senador Gilvan Rocha.

Com

O Sr. Gllun Rocha (MDB- SE)- Tem V. Ex• inteira razão
de perquirir por que Governo ainda não tomou providências mais
enérgicas contra a Kallium Mineração S.A., que é subsidiária do
Grupo Lume, 1:. mais uma decepção que se vem somar às várias
decepções do nosso Estado. Realmente, não encontramos nenhuma
explicação para esse tipo de discriminação que está havendo com a
exploração· do nosso potãssio. 1: uma verdade histórica c, para isso,
·invocn o testemunho do próprio Senado Federal. Há mais de um
ano, S. Ex• o Sr. Ministro das Minas c Energia, ao receber a Comisçilo de Minas c Energia do Senado, respondendo a uma pergunta
deste Senador, dizia àquela altura, c pedia, na ocasião, a reserva
devida, que estava convencido da falta de idoneidade do Grupo
Lume, c citava, ainda, até um fato pitoresco de uma das subsidiárias
daquele Grupo, que teria vendido um mesmo apartamento a mais de
dois proprietários, Por este motivo, nobre Senador, fazendo
inclusive justiça a V. Ex•, que é um homem que tem reiteradamente
reclamado essas providências - c nós aqui só nos diferenciamos
pelo tom:· enquanto V. Ex• apela, cu cobro - insinuei-me no dis·
curso de V. Ex•, para dizer que, realmente, existe, ainda, um clima
da mais absoluta decepção no meu Estado, Só para tornar mais clara
a exposição, lembro de V, Ex• c ao Senado que, sem nenhum
csagcro, Carmópolis é, hoje, o Municlpio mais rico do mundo,
Carmópolis possui: magnésio, sal-gema, petróleo, gás natural, c está
situado num dos melhores vales úmidos do Subtrópico Brasileiro,
tendo na sua economia a cana-de-açúcar, c detém, ainda, a maior
jazida de potássio do Hemisfério Sul. Enquanto isso, sabe V. Ex•,
Sr. Senador, que Carmópolis talvez seja uma das campeãs brasileiras
de subdesenvolvimento. 1: por isso que, mai5 uma vez, minha voz se
ergue, ao lado da de V. Ex•- diferindo apenas no tom- mas para
dizer que Sergipe espera, urgentemente, que se resolva esse problema
que não é dele mas sim da própria nacionalidade. Apenas para
terminar, desejo relembrar a V, Ex• que, certamente, deve ter recebido hoje um documentário do Grupo Lume, onde mui sutilmcntc se
propõe seja trocado o seu direito de lavra, que foi adquirido, e todo
este Pafs sabe, por dez mil cruzeiros, por cento e cinqUenta
milhões de dólares, ou equivalente, cm açõcs pretercnciais da
PETROBRÁS. Está-se tramando a maior "filipcta" do século, a
custa do nosso estremecido Sergipe, Senador Lourival Baptista,

o

o que é pior, o Governo Revolucionário, Providências deveriam ter
sido tomadas para que se expulsasse a rapinagem que procurou se
instalar cm Sergipe c que, durante tanto tempo, vem sendo
aquinhoada pela impunidade - uma dessas coisas que realmente
não se explicam, Mas quero manifestar aqui o meu regozijo com o
eminente Senador Gilvan Rocha, que retificou, com o seu aparte ago·
ra proferido, declarações a ele atribuídas no sentido de que o Govcr·
no Federal errou quando, ao praticar o ato de intervenção no Grupo
Lume, discricionou da medida punitiva a subsidiária do referido
Grupo em Sergipe, O engano de S. Ex• decorre, naturalmente, do fa·
to de não ter feito debruçar sobre o assunto a sua atenção ou, então,
lhe faltou uma assessoria conveniente. Porque o Banco Central pode
intervir -'isto está previsto cm lei - no mercado de capitais c, por
via de conseqUências, nas instituições financeiras. Isto ele fez pie·
namcntc, c com o aplauso da opinião pública. Mas com relação à
subsidiária de Sergipe, não poderia fazê-lo porque estamos diante de
um contrato, c este só poderá ser rompido ou pelo acordo das partes
ou pelo procedimento judicial. Todos estamos convictos de que este
procedimento judicial vi rã; não é passivei que a medida govcrnamcn·
tal deixe um resíduo danoso ao interesse nacional. Era este o aparte
que gostaria de dar, verificando que foi improcedente a crítica do
eminente Senador scrgipano· quando entendeu que a punição dccrc·
tada pelo Banco Central deveria ter a sua abrangência sobre a
subsidiária do Grupo Lume em Sergipe.
O Sr. GUvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA - SE) - Com
prazer, Senador Gilvan Rocha,
O Sr. GUvan Rocha (MDB- SE)- Apenas porque fui o autor
citado, respondo ao eminente Vicc-Lidcr da ARENA, que, por um
simplório exercício de Lógica, uma subsidiária de um Grupo
inidônco é também inidônea, E não estou aqui, cfctivamcntc, a
discutir as fórmulas jurídicas. Este Pais, cm que, algumas vezes, o
Governo usa terapêutica de choque, c é da própria História do
Brasil, um Governo forte como este tem todas as armas nas mãos
para intervir quando está palpável a inidoncidadc de um Grupo que
está afctando a segurança nacional. Não quero discutir formas juridi·
cas, mesmo porque não sou advogado. O que existe é que, cm Ser·
gipc, depois de doze anos de tantas controvérsias, depois de
declarações expressas do Sr. Ministro de que o Grupo- c ai, S. Ex•,
ao se referir à KALLIUM, referia-se, abrangcntcmcntc, à LUMEera inidônco, temos todo o direito de sermos Silo Tomé,
O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA - SE)- Muito
obrigado, eminente Senador Gilvan Rocha, pelo seu aparte,

O SR. LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA- SE)- Com imenso prazer, Senador Eurico Rezende,

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permita V, Ex•
estabelecer aqui a intcrvivência triangular dos apartes; a intervenção
do eminente Senador Gilvan Rocha me obriga a tanto, Pelo que per·
ccbi dos apartes, há, pelo menos de parte de S. Ex•, uma insinuação
quando S. Ex• diz que o Governo tudo pode. Então, cabe também
esta pergunta: será que o ilustre Senador Gilvan Rocha está dcprc·
cando a aplicação do Al-5? Se isto é verdade, folgo em ver rctificada
não apenas as declarações do Senador Gilvan Rocha à imprensa,
mas a própria conduta do MDB, que é visceralmcntc contrária à upli·
caçilo daquele instrumento revolucionário, Mas o Al-5, todos nós
sabemos, c alguns até sabem nu própria carne, nilo se aplica sobre
pessoas jurldicas: ele é acionado contra pessoas flsicas, no interesse
nucional de combate à subversão e à corrupção. Então, vamos admi·
tir que o Al-5 se aplique uo Sr. Linuldo Uchoa de Medeiros, que 1: o
dono, o llder do contrato. Ainda assim o contruto não ficará dcsfci·
to, O Sr, Linaldo perderia seus direitos politicas mas o contrato prc·
vuleccriu, Dentro da ordem jurldica, aliás defendida pelo MDB, só
há uma solução: é a mcdidujudiciul.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Realmente, o Grupo
Lumcjlt hlt muito tempo que vem desufiundo o Governo Federal, e,

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- E por qucjú nilo foi fci·
tu, Ex•?

.

O SR, LOURIVAL BAPI'ISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V, Ex•, eminente Senador Gilvan Rocha, pelo aparte que dá,
pelas considerações que faz, c posso adiantar a V, Ex• que até o
momento não recebi o documentário do Grupo Lume a que V. Ex•
se refere nesta oportunidade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
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aqui que todos nós estranhamos o fato de não terem sido acionados
os mecanismos judiciários. a também o próprio Senador Gilvnn
Rocha poderia ter feito isso hll muito tempo, através de Ação Popu·
lar. S. Ex• tem também essa prerrogativa, c não quis usâ-la. De mo·
do que S. Ex• - agradeço o adminfculo do Senador Lâzaro Barboza
- S.' Ex•. nesse caso, está na mesma posição do Governo c o Go·
verno devia ter promovido a ação judicial há muito tempo. Entilo, o
Senador Gilvan Rocha devia, também, ter motivo a Ação Popular.

Sr. Presidente, no dia 12 de maio do ano passado, num dos
inúmeros discursos que aqui proferi sobre o problema, dizia que
"como porta-voz do povo scrgipano tenho, juntamente com os

demais representantes de nosso Estado nesta c na outra Casa do Con·
gresso Nacional, buscado valer-me da tribuna parlamentar para,
focalizando os problcm'\s do interesse de Sergipe c da minha região,
encarecer sua justa e pronta solução. Este procedimento tem ins·
pirado a série de intervenções que venho produzindo a propósito das
riquezas minerais do subsolo scrgipano".
Adiante, salientava no mesmo pronunciamento;
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Então o Senador Gilvan
"Dezenas de discursos por nós proferidos constam dos Anais da
Rocha também não pode ...
Câmara e desta Casa, na incessante reiteração de pontos de vista que
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O culpado aí, foi o mantemos até hoje; imediato aproveitamento das grandes jazidas de
Senador Lázaro Barboza; nós não estávamos nessa ordem de argu· potássio existentes em Sergipe, de tal forma que dessa riqueza resulmento. De maneira que eram essas as observações que gostaria de
tem beneficias para o Estado c seu povo, com o mesmo vigor com
fazer, c creio que colocando toneladas de potássio sobre esse assun· que nos batemos pela exploração do potássio, indispensável ao cn·
to. Parece que a matéria está bem clara e todos nós confiamos que a grandecimento nacional, temos afirmado a necessidade de revertê-la
medida judicial virá, para enxotar do território de Sergipe esse cm favor do povo sergipano, uma vez que inadmissfvel seria, e é, que
monstro que opera a toda a carga contra o interesse nacional.
Sergipe ficasse reduzido à condição de exportador, fornecedor de
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite, Sena· matéria-prima, não se tornando beneficiário das imensas riquezas de
dor? Prometo não interromper mais. Como novamente sou citado, seu subsolo."
Ainda no mesmo discurso, acrescentava:
chamo a atenção apenas de V. Ex• e do nobre Vice-L!der, hoje, no"Infelizmente, para Sergipe c o Brasil, o potássio permanece
vamente, cm pleno exercício cm que ele é mestre de distorcer
inc•plorado, a despeito de nossas sempre crescentes necessidades,
palavras, lembrar que quem tem ouvidos para ouvir, jamais ouviu a
sobretudo no tocante a fertilizantes. Não é admissivel que per·
mim ou a alguém desta Bancada defender atos de exceção. Eu apenas
mancça o impasse atual. O Governo dispõe de órgãos técnicos intei·
dizia que o Governo que é inequivocamente forte, que põe toda ênfa·
ramentc capazes de fornecer-lhe todos os dados necessários para
se quando se trata de crimes contra a segurança nacional - e esse,
evidentemente, é um deles - tem mecanismos para apressar certos
uma decisão final sobre o problema. Pessoalmente, não advogamos
julgamentos e, mais. de fazer qualquer violentação. fi estranhável, c esta ou aquela solução. Nunca submetemos a e•ploraçilo do potássio
eu continuo a dizer, que o Governo, há mais de um ano sabendo da
à condição de ser ela entregue à iniciativa privada ou estatal. Nossa
inidoncidadc do Grupo, não tenha feito nada de palpllvel, e continua
posição sempre foi uma: a da absoluta necessidade dessa nossa gran·
a não fazer. E o mais interessante do aparte do nobre Vice-Lídcr é de riqueza ser explorada c industrializada, enriquecendo Sergipe c
que S. Ex• transfere a responsabilidade do Governo para este humil·
engrandecendo o Brasil. Para essa nossa posição muito contribuiu a
de colega de V, Ex•, o que, evidentemente, é um .mero jogo de
confiança que depositamos nos órgãos e nas empresas públicas di·
r>alavras que nós de Sergipe não apoiamos porque esse é um assunto
reta ou indirctamente envolvidos no problema. O Ministério das Mi·
extremamente sério e que está comprometendo não só o progresso·· nas e Energia dispõe de meios mais que suficientes para orientar o
da nossu terra, mas, também, a independência cconômica do Pais.
Chefe do Governo para bem decidir o assunto, segundo única c
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço exclusivamente os mais altos interesses nacionais."
E acentuava, no mesmo discurso proferido desta tribuna, no dia
a V. Ex•. eminente Senador Gilvan Rocha, e quero dizer a V. Ex•
12
de
maio de 1975:
que tanto V. Ex• quanto cu, aqui nesta Casa, tomamos posição. V.
" ... Se a empresa privada a que se deu a tarefa de explorar o
Ex• apesar de pertencer ao MDB. assinou documento, comigo e com
potássio não tem condições para isso, que venha, prontamente, a
o Senador Augusto Franco, o qual foi entregue ao Senhor Governa·
intervenção do Governo, entregando o empreendimento à
dor do Estado, que o encaminhou ao Presidente da República, há
PETROQUISA, ou adotando a solução mais adcquada,.Inadmis·
cerca de um ano, no sentido de que fosse resolvido o problema do po·
sívcl, altamente lesivo aos interesses de Sergipe e do Brasil, é permitir
tâssio sergipano. Recentemente V, Ex• assinou um memorial que foi
que a riqueza tão grande, da qual cada ano mais necessitamos o que
também assinado por nós c toda a Bancada Scrgipana na Câmara
tantas divisas poderiam carrear-nos, continue tendo sua exploração
dos Deputudos, o qual o Senhor Governador Josi: Rollembcrg Leite
~rocrastinada!
eptrcgou na audiência que teve cm fevereiro com o Presidente da
Adiantava mais:
República, fa1.cndo u mesma solicitação.
"A medida definitiva c certa é: tanto mais urgente quanto
Quero di1.cr a V. Ex• que tenho fé:, tenho confiança, de que esse prejudicial ao Brasil c à imagem do seu governo, face as especulações
problema, por nós debatido há muitos meses, nesta Casa, seja agora que, partidu"s dos órgãos de divulgação, contagiarão os cspfritos.
resolvido pelo eminente Chefe da Nação através dos elementos com Apesar da importância e da gravidade do assunto, não faltam nem
quc já deve contar para sua solução final o Ministério das Minas e hão de faltar aqueles que, à sua sombra, procurarão defender
Energia. Gruto u V, Ex•
interesses imediatistas ou escusas. Por tudo isso, Sr. Presidente, dizia
Agradeço tumbém ao eminente Líder, Senador Eurico Rczende, cu a 12 de maio, confio cm que o eminente Presidente Ernesto Geiscl,
pelo upoio que nos dá no sentido de que deve ser cnxotudo do tcrritó·
assessorado pelo seu ilustre Ministro das Minas e Energia, Sr.
rio scrgipuno o monstro que, no seu dizer, opera a toda carga contra Shigeuki Ucki, di: ao problema uma solução, se necessário, de Curâ·
o interesse: nacional.
ter Revolucionário, capaz de restabelecer as condições indispensá·
Essa, Sr. Prcsidente, a posição que temos defendido, com persis- veis à exploração da riqueza do subsolo sergipano, representada pelo
tência, desde a descoberta das jazidas de potássio no meu Estudo. fi potássio."
preciso que elas contribuam para o engrandecimento do Brasil, mas
Sr. Presidente, no dia 3 de março do corrente uno, voltava cu a
imperioso que revertam cm beneficio para Sergipe, que nilo pode- trutar, desta tribuna, do mesmo assunto, cuja importüncia, a meu
conformo inúmerus vezes já acentuei desta tribuna - ficar reduzido
ver, impõe esforço continuado de nossa parte, até que o potássio
u mero fornecedor de matéria-prima. A industrialização dos recursos
sergipuno esteja sendo explorado e industriulizado, cm beneficio de
minerais no próprio Estudo i: imprcscindfvcl, u fim de que este se
Sergipe e do Brusil. No discurso que cntilo proferi, iniciei rcufirman·
beneficie das grandes riquezas de seu solo c subsolo.
do, muis umu vez. que "decisiva. puru o futuro du economia de Scrgi·

l
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tema constante de pronunciamentos meus nesta Casa, Através deles,
tenho procurado motivar as autoridades governamentais para uma
râpida deõnição do esquema de aproveitamento industrial desse
importante mineral, convencido que estou de que, ao lado do petró·
Jeo, hoje já explorado em larga escala na plataforma, o potássio será
capuz de mudar a fase de Sergipe, abrindo-lhe a estrada larga do
desenvolvimento industrial":
Frisei, adiante, que não me limitava a esses pronunciamentos,
pois sustentava a mesma luta em -·cantatas pessoais com as
autoridades do Governo", colocando a questão "como prioritâria
dentro dos interesses de Sergipe". E reportei-me a audiência que dias
antes me fora concedida pelo Presidente Geiscl, quando entreguei a
Sua Excelência uma coletãnca dos meus pronunciamentos a respeito
das riquezas minerais de Sergipe. Em expediente escrito c reprodu·
zido em nossos Anais, que tive a honra de entregar ao eminente

Presidente Ernesto Geiscl, de minha autoria, afirmava que "o problc·
ma da exploração das jazidas minerais existentes em Sergipe í:,
atualmentc, a questão para a qual mais se voltam as preocupações c
as esperanças do Governo e do povo sergipanos".
Após frisar agir cm "perfeita sintonia como Governador José
Rollcmberg Leite", acentuei que "é: nesse sentido que me dirijo a
Vossa Excelência, expressando as expectativas dos sergipanos, que
anseiam há muito pelo pronto aproveitamento daqueles recursos

minerais-·.
Sr. Presidente, não poderia ser maior a preocupação com que o
Governador José Rollembcrg Leite considera a questão do potãssio,
desde sua posse à frente do governo de Sergipe. O desvelo de Sua
Excelência não poderia ser maior, na defesa do interesse sergipano. ~
o que demonstram seus pronunciamentos públicos, é o que mostra à
saciedade o esforço continuado desenvolvido pelo Engenheiro José
Rollemberg Leite junto aos órgãos federais competentes e, sobretu·
do, o eminente Presidente Ernesto Geisel, com quem tratou, pessoalmente, do problema em audiência realizada no dia 15 de maio do
ano passado. E no inicio deste ano, precisamente em 24 de fevereiro,
o Governador de Sergipe voltou a tratar do problema com o Senhor
Presidente da República, inclusive entregando a Sua Excelência
memorial com sua assinatura, do Vice-Govcrnador, Presidente da
Assembléia Legislativa de Sergipe, bem como de todos os integrantes
da bancada sergipana nesta Casa e na Câmara dos Deputados e pe·
los representantes das classes produtoras de Sergipe.
Destaco nesta oportunidade trecho do memorial entregue pelo
Governador de Sergipe ao Senhor Presidente da República, onde
dizia:
"I'; manifesta a inquietação reinante cm Sergipe face à indeõni·
ção do chamado Projeto Potâssio, cuja implantação não foi ainda
iniciada, cm que pese jâ haverem decorrido mais de três anos da data
do contrato de Promessa de Cessão de Direitos, firmado cm 20 de
dezembro de 1972, entre a Companhia de Pesquisas Minerais
(CPRM) e a Kallium Mineração S.A., pertencente ao Grupo Lume,
o qual, comprovadamcnte, se revelou incapaz de levar avante
empreendimento de tal magnitude e importância c que, como é públi·
co c notório, se encontra cm estado de quase insolvência, c, portanto,
sem us mínimas condições económicas c õnancciras pura executar
tilo vultoso investimento.
Sabemos nós, os sergipunos, do grande empenho de Vossa
Excelência, sobejamente demonstrado pelas gestões que descnvol·
veu, desde o tempo em que se encontrava na Presidência da
PETROBRÁS, no sentido de encontrar uma fórmula capaz de
dinamizar, rapidamente, atendendo aos altos interesses do País, a
exploração económica dessas riquezas."
Em inst11nte algum descuidou o Governador José Rollcmberg
Leite do problema, que sempre viu como fundamental pura o futuro
sergipuno.
Com a intervençilo, agora, em 9 empresas do Grupo Lume,
tudo indica que 11 soluçilo nnul p11ru o caso do potássio, ainda a car·
goda Kullium Mineração S/ A, integrante do mesmo Grupo, virá 11

curto prazo. C; !feito afirmar isso, dado o carllter das medidas adota·
das pelo Governo Federal contra o Grupo Lume.
Eis porque, Sr. Presidente, entendo oportuno rcaõrmur posição
que venho sustentando desde muitos anos, numa atuaçi\o incessante
pura a exploração dos sais potássicos sergipunos. Sua exploração
nilo pode ser retardada mais, sem que se multipliquem os prejuízos
pura o Brasil. Necessário é que a industrializaçilo de tilo grandes
riquezas resultem em beneficias õnancciros e económicos para o
Estudo, lã se instalando projetas que serão decisivos para o
desenvolvimento scrgipuno, pois o meu Estado nilo pode õcar como
mero fornecedor de matêria·prima, a ser processada noutros pontos
do País.
Tenho esperança de que a solução virã o mais depressa possível.
Muito tempo foi perdido c há que recuperá-lo. A exploração e
industrialização desses sais minerais é viável e pode concretizar-se
em prazo curto, quer sob a forma estatal, quer através de associação
com a iniciativa privada, O fundamental ê que o problema seja
solucionado da melhor forma possível e esta hã de ser a que serã
adotada breve pelo Governo, único a dispor de todos os dados
necessários para uma decisão certa e mais condizente com o interesse
nacional. E rcaõrmo, mais uma vez, minha plena confiança no
eminente Presidente Ernesto Gciscl, cm quem acertadamente tem
confiado o Governador José Rollemberg Leite, conforme jâ mostrei
e é do conhecimento de todo o povo scrgipano. Nilo tenho dúvidas,
muito em breve virá a decisão final, que permitirá venham as vastas
riquezas minerais de Sergipe contribuir para o enriquecimento
brasileiro, bem como servir de base para o desenvolvimento de
Sergipe, riquezas estas que hão de beneficiar sobremodo o povo
sergipuno!
O Governo já deve possuir, através do Ministério das Minas e

Energia, dirigido pelo ilustre Ministro Shigcaki Ucki, a esta altura,
todos os elementos para a tomada de posição õnàl. Não temos
duvida de que a adoturá muito cm breve para resguardar o relevante
interesse nacional cm jogo c dar a Sergipe a segurança do integral
aproveitamento das suas imensas riquezas minerais. A nossa posição
no momento é da mais absoluta confiança na uçào do grande
Presidente Ernesto Gciscl. (Muito bem! Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Cattete Pinheiro - José Sarncy - Fausto
Castelo-Branco - Jcssé Freire - Domício Gondim - Arnon de
Mello - Luiz Cavalcante - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso- João Calmon -Amaral Peixoto- Vasconcelos Torres
- Magalhães Pinto- Orestes Quércia- Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) projeto de lei que scrã lido pelo Sr. I•·Secrctârio.
C; lido o seguinte

Sobre a mesa,

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1976
Dá nova redução ao Inciso I do artigo lO da Lei n• 4.591,
de 16 de dezembro de 1964 (Dispõe sobre o condomínio em edl·
ficuções c os incorporações Imobiliárias),
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Dê-se ao inciso do urtigo lO da Lei n• 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, a seguinte reduçilo:
"Inciso 1- alterar a forma externa da fachada, salvo colocuçilo
de grudes de proteçilo." '
Art. 2• Entrará esta lei cm vigor na data de sua publicnçilo,
revogadas as disposições cm contrário,
Justlficaçõo
A Lei n• 4,591, de 16 de dezembro de 1964 (que dispõe sobre o
condomlnio em cdincuções c as incorporações imobiliárias), em seu
urtigo IO, inciso I, respectivamente, transcritos, determinam ln verhls:
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"Art. 10.
defeso a qualquer condomínio:
I -alterar a forma externa da fachada."
A presente proposição visa criar no preceito proibitivo acima
uma determinada cxceçào: a colocação de grades de proteção.
A mencionada excepcionalidade é válida, face ao surto imobiliâ·
rio extraordinário ocorrente nas grandes cidades do mundo e do
nosso País; na verdade, mais do que nunca a crise habitacional tem
assolado o mundo contemporâneo, provocada pelos fatores mais
desencontrados: de um lado, o movimento migratório, deslocando
massas contínuas de população das zonas rurais para os centros ur·
banos, em busca de melhores meios de vida, ou atraídas pelo rccru·
tamento das suas atividadcs, ou tragadas na voragem do industrialis·
mo, de outro lado, há o encarecimento de materiais de construção, a
dificuldade de novas edificações, c a extrema alta dos preços dos
terrenos.
Por toda a parte, mormente no Brasil, ora predominando um ,
ora outro desses fatores, ora conjugando-se, certo é que este complc·
xo de razões determinou a crise habitacional. E todos os lugares de
concentração nas grandes metrópoles do homem, como massa, tor·
narnm-se insuficientes. Não hã mais acomodação bastante nas igre·
jas, nos teatros, nos veículos, nas runs tudo lotado.
Procurando meios para vencer o desconforto, desenvolveu-se ao
máximo a técnica da construção, que permitiu o melhor aproveita·
monto dos espaços c a mais suportável distribuição de encargos
econômicos, encontram-se como solução, o cdillcio de apartamento,
o arranha-céu.
Editou-se então, no Brasil, a Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de
1964, disciplinando juridicamente a construção de apartamento, esta·
beleccndo o modus vivendi de seus ocupantes.
Todavia, o mencionado diploma legai tem no aspecto segurança
revestido de falhas, e dentre eles. a que pretende esse projeto corrigir
-a falta de grades de segurança nas fachadas dos apartamentos.
Com efeito, nos últimos tempos a imprensa falada c escrita tem
noticiado inúmeros casos de crianças, cujos pais, moradores em
apartamentos, e, que saem para o trabalho, sem vigilância, brio·
cando se projetam no espaço pelas portas c janelas, encontrando a
morte ou ferimentos graves.
Por esta proposição tal falha de segurança serâ corrigida pela
faculdade legal de se colocar grades nas portas e janelas situadas nas
fachadas dos ediffcios.
Por outro lado, as grades de segurança se revestem ln casu de
interesse colctivo, a predominar sobre o particular.
Face ao exposto, submetemos este projeto de lei à consideraç~o
dos nobres pares do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, cm 27 de abril de 1976. - Senador Orestes
Quércla.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI 1'1•4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o condomínio cm edificações e as incorpora·
ções Imobiliárias.
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Art. 10.
defeso a qualquer condômino:
1-alterar a forma externa da fachada;
11 -decorar as partes e esquadrias externas com tonalidndes ou
cores diversas das empregadas no conjunto da edificação;
III - destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do
prédio, ou usá·la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à saiu·
bridade e à segurança dos demais condôminos;
IV-· embaraçar o uso das partes comuns.
§ 1• O trnnsgressor ficará sujeito uo pagamento de multa pre·
vista nu convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser
compelido u desfazer u obra ou abster-se dn prática do ato, cabendo,

ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, à custa
do transgressor, se este nilo a desfizer no prazo que lhe for estipulado ..
§ 2• O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade
podcr/J fazer obra que ou modifique sua fachada, se obtiver a aquies·
cénciu da unidade dos condôminos.
•••• ' ' •••••••••••• ,, ••• ,, ••• ' ••••••••••••••••••••••• o' •••••
o' •••••••••••••••••••••••••••• o' ••••••••••••••••••••••• '.''
....... o •••••••••• o,, ••••••••••••• ' ••••• o ••••••••••• '.' •••••

IÀs Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
O 'SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - O projeto será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ~ Está terminado o
pcriodo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 52 Srs. Senadores,
Passa-se à
·

ORDEM DO DIA
fiem I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 83, de
1976, do Senhor Senador Roberto Saturnino, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editora!
intitulado "Desestatização ou Desnacionalização?"
·publicado no Jornal de Brasnla de 2 de abril de 1976.
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
.sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada,

e

O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSCRIÇÃO
SOLICITADA:

e

Oesest~tlzação ou Desnacionalização?

Aproveitando todos os pretextos - o de ontem, por e~emplo,
foi o 12• aniversârio da Revolução- volta-se a insistir no perigo da
estatização e pede-se a liqUidação das empresas públicas, através das
quais os recursos c a administração do Governo suprem vazios da
economia ni!o ocupados pela iniciativa privada.
Como podemos facilmente observar, trata-se de manobra
cavilosa, interesseira c, na verdade, inspirada em objetivos muito
claros, Uma vez que a empresa privada nacional ni!o está sendo
cerceada c até, pelo contrário, a cada dia se confessa mais impotente
(como fez questão de reconhecer, publicamente, o novo Presidente
da Associação Comercial de Silo Paulo, Paulo Malul) para enfrentar
o assédio das multinacionais, facilmente identificamos os interesses
que são defendidos quando se pede a desestatização, Silo interesses.
do capital estrangeiro.
Por que essa gente nilo é clara c não confessa solene e publica·
mente que o seu objctivo é uma ainda maior participação das
multinacionais nu economia brasileira?
Isso de dizer que o Brasil caminha para se tornar um Estado
socialista, porque temos a PETROBRÁS, a ELETROBRÁS, a Vnle
do Rio Doce e essas empresas silo vitoriosas, apresentam lucros e
chegam a figurar- por seus índices de produtividade- na lista do·
Fortune, é uma infâmia grosseira que merece ser repelida.
O sentimento nacional dominante - e isso até mesmo antes de
1964, pois os atos estatizantes radicais de 'iangb,' assinados no
Comício da Central, foram a sua desgraça - é sabidamentc liberal.
As posições nacionalistas mais populares no Brasil e acentuada·
mente nilo 9ectárius, nilo combatem a livre iniciativa, antes a
celebram c é público o prestígio popular dos empresários vitoriosos e
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que apresentam ao orgulho nacional o fato de constitufrcm empresas
tipicamente brasileiras.
O que realmente tem advcrsârios no Brasil, c entre eles
desejamos modestamente nos incluir, não são nem mesmo as
empresas estrangeiras, que aqui realizam seu comércio, vendem seus
serviços ou acicam seu know-how industrial. A atividadc económica
estrangeira considerada perniciosa c que é combatida sem quartel cm
todas us latitudes, é a aventura monopolista, o controle externo da
produção c da comercialização internacional, o zoncamcnto do
comércio exterior entre filiais, impedindo a expansão das nossas
exportações, a grosseira intervenção- pelo suborno c pela fraudenu economia nacional, c todas as formas de abuso da atividadc
meramente empresarial cm detrimento dos interesses nacionais.
Na realidade, o nacionalismo brasileiro nada tem de
socializante, no sentido de transferir a atividadc produtiva para o
controle do Estado.
Outra coisa: não ocorre no Brasil o fenómeno da estatização.
Muito pelo contrário, o que existe é um número cada vez maior de
empresas nacionais passando pura c simplesmente para as mãos de
multinacionais, o que significa que passaremos a transferir para o
estrangeiro lucros c dividendos de indústrias implantadas com
capital c know-how nacional c que as multinacionais, abusando do
crédito externo abundante que possuem, compram cm operações cm
que nada investem.
As denúncias de estatização, além de falsas c, como
argumentamos acima, cavilosas, representam também uma cortina
de fumaça para que se esqueçam fenômenos importantes como o

caso da exploração do minério da Serra dos Carajâs, onde dcpcn·
demos do trustc norte-americano, a Unlted Steel, com que a Vale do
Rio Doce se associou.
Os americanos, com objctivos dominadores do mercado
mundial, interessados cm impedir a entrada do minério brasileiro
neste mercado, cm fase de maus preços, simplesmente estão
retardando o andamento do projeto. Da parte do Brasil, com todas
as dificuldades que atravessamos face a crise cconômica mundial, a
Companhia Vale do Rio Doce está cm dia com seus compromissos, c
seus técnicos já admitem o desastre que é tratar com multinacionais
quando está cm jogo o interesse do Brasil.
Dcscstatização? Não, o que se prega é, apenas, a
desnacionalização.
A apropriação da riqueza nacional (como se pretende fazer com
o fosfato de Patos de Minas) por empresas multinacionais não pode
ser aceita cm hipótese nenhuma, mesmo que ela venha disfarçada
através dos seus habituais testas-de-ferro.
Se as empresas privadas brasileiras não são capazes,
financeiramente, de arcar com projctos industriais ou de serviços, a
segunda alternativa não deve ser a empresa privada estrangeira,
multinacional ou não, mas a empresa estatal.
Mesmo assim, ainda há uma margem fantástica, no terreno do
.pioncirisroq c da tecnologia, aberta - c ntt estimulada por
incentivos:..... para a cmprc:aa estrangeira.
Devemos ficar alertas para as intrigas, ardilosamente
urticuladás pela "campanha anticstntiznntc" que, de tempos cm
tempos fala de umilitarismo nasscristn" ou .. militarismo peruano"
pura. ~picuçnr o entusiasmo nacionalista, comprovadamcntc nem
socialista nem 'fascista, das Forças Armadas brasileiras. Ora, não
existe no Brasil qualquer clima "nasscrista" nem muito menos
"peruano", mas, uma profunda identidade- nesse ponto perfeitaentre civis c militares sobre a cxplornçilo da riqueza nacional.
A PETROBRÁS, por exemplo, nilo é nenhum bicho c t muito
bom que um nllmero considerável de militares brasileiros tenham
passado por seus órgãos de dircçilo, pois silo eles testemunhos
insuspeitos da sua importância para o Brasil - face-no choque de
interesses internacionais - c da qualidade dos seus serviços c
pessoal. E sendo o pndrilo da empresa estatal brasileira, u
PETROBRÁS justifica-se c justifica u solução estatal, nos casos cm
que ela se faz nilo apenas importante, mas, indispensável.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item l:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• i09, de i974 (n• 249-C/71, na Casa de origem), que
institui o cstâgio profissional, c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 513 a 516, de 1975, das·
Comissões:
-de Educação e Cultura, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
- de Finanças, fnvorãvcl ao projeto, nos termos d'o
substitutivo que oferece; c
- de Constituição e Justiça, favorável ao projeto nos
termos do substitutivo que apresenta.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.

Blido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 116, DE 1976
Nos termos do art. 31 O, alfnca c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
n•\09/74, a fim de ser feita na sessão <ia.27·5·76.
$ala das Sessões, cm 27 de abril de 1976- Jo!é Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
sessão de 27 de maio próximo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da
. juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1975 (n• 1.883-B/74,
na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão do bcnefi.
cio de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, tendo
PARECER, sob n•96, de 1976, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc.
Em discussão o projeto, quanto àjuridicidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussilo. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estâ rejeitado.
O projeto será arquivado c feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

Bo seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÀMARA N•16, DE 1975
(N• 1.883-B/74, na Casa de nrl&em)
Dispõe sobre a concessão do beneficio de Assistência
Judlchirla na Justiça do Trabalho,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O Sindicato da categoria profissional a que pertença o
trabalhador que necessite de assistência judiciária requererá ao juiz
competente sua concessilo, mediante comprovação da situação

econômica do beneficio.
Art. 2• Os honorários advocnticios, devidos nos contenciosos
trabalhistas cm que intervier a nssisti:ncia judiciâria, silo calculados à
base de 20% (vinte por cento) sobre o liquido apurado cm execução
ou sobre o valor da causa.
Art. 39 A verba honoràrin revertida cm favor do sindicato
assistente será depositada na tesouraria do juizo, cm guias próprias,
ou cm estabelecimentos bancârios autorizados, c somente serâ
levantada por procurador expressamente constitufdo,
Parágrafo llnico. As quantias correspondentes a honorários
ndvocntlcios de que trata este artigo serão totalmente dcstinudas li

-494assistência judiciária ou jurídica promovida pelos sindicatos,
dependendo outra destinação de expressa uutoriznçilo da assembléia·
gemi.
Art. 4• Sempre que a entidade sindical for compelida u propor
a execução dos honorários de advogado previstos nesta lei, incidirilo
sobre a respectiva importância juros c corrcçilo monetária, nos
termos do Decreto-lei n• 75, de 21 de novembro de 1966, c rcspccti·
vo Regulamento.
Parágrafo único. A execução referida neste urtigo será
promovida nos mesmos autos da uçilo principal.
Art. 5• A assistência judiciária de que truta cstu lei continua n
reger-se pela Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, c pela Lei
n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, na parte nilo revogada por
aquela,
Art. 6• Esta Lei entrará cm vigor nn dutn de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, cm primeiro turno (nprccinçiio preliminar da
juridicidndc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• I63, de 1975, do Senhor
Senador Eurico Rezende, que altera dispositivos du Lei n•
4.215, de 23-4·63 (Estatuto dn Ordem dos Advogados do
Brasil), e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n•20, de 1976, da Comissão:
- de Conltltulçio e Justiça, pela injuridicidndc, com
voto vencido, cm separado, do Senhor Senador Leite Chaves,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.
~lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 127, DE 1976
Nos termos do nrt. 310, al!nea "c", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussiio do Projeto de Lei do Senado n• 163,
de 1975, a fim de ser feita nn sessão de 27·5·76.
'
Sala das Sessões, em 27 de abril de 1976. -Jollf Llndoso.
'O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com n
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
sessão de 27 de maio próximo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar dn
juridicidnde, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1975, do Senhor
Senador Itamar Franco, que dispõe sobre n fiscalização pelo
Congresso Nacional dos contratos de serviços, com cláusula
de risco, relativos n ntividndc monopolizada pela União, c dá
outras providências, lendo
PARECER, sob n• 153, de 1976, dn Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidndc, com
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Nelson
Carneiro e dcclurnçilo de voto, pela inconstitucionalidade, do
Senhor Senador Leite Chaves.
Em discussilo o projeto, quanto àjuridicidudc. (Pausa.)
O Sr. Itamar Franco (MDB Presidente.

MO) -

Peço a pnluvru, Sr,

O SR. PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto)- Concedo u pulnvru
no nobre Senador Itamar Franco.
O Sr, Itamar Franco (MDB - MO, Sem rcvisilo do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando se fulnvu no contrato de serviço com cláusula de risco,
no uno pussudo, u Nuçilo foi surpreendida com u udoçi\o desses con·
trutas, já que untes, ntrnvés dus pulnvrus do Ministro dus Minns c

Energia, c do próprio Presidente da PETROBRÁS, General Arakcn
de Oliveira, numa palestra realizada, aqui, no Senado Federal, cm 12·
9·75, S. Ex•s negavam esses contratos de risco. Apresentei então, Sr.
Presidente, um Projeto de Lei, que recebeu o n• 180/75, que diz cm
seu artigo primeiro.
"Art. t• Qualquer contrato de serviços, com cláusula
de risco, relativo a atividndc monopolizada pela União,
dependerá, pura sua execução, de aprovação pelo Congresso
Nacional.
§ I• O contrato a que se refere este artigo será
encaminhado pelo Presidente da República, no Congresso
Nacional, acompanhado de mensagem esclarecedora de
todos os aspectos da operação.
§ 2• O Congresso Nacional, mediante Decreto
Legislativo, aprovartl ou rcjcitarâ a matéria, podendo
recomendar reserva de quaisquer cláusulas."

•·'

Argumentava cu, Sr. Presidente, na época, da importância que
teria para a Naçilo, c sobretudo para o Congresso, que espelha a
vontade nacional, a necessidade da sua participação nesses contratos
de risco.
O Senador José Sarney não julgou o projeto inconstitucional
mas, sim injurfdico.
Vou argumentar, Sr. Presidente, com o parecer do nobre
Senador Nelson Carneiro, que diz:
"A primeira alegação, que o douto Relator parece
acolher, no menos para melhor esclarecer o debate, é a da
interpretação do art. 42 da Emenda Constitucional, que dá
ao Senado Federal, e não ao Congresso Nacional,
competência privativa para "autorizar empréstimos,
operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de
interesse dos Estados, do Distrito Federal c dos Municfpios,
ouvido o Poder Executivo". Após acentuar que tem sido
tradicionalmente esta Casa, na sistemática do federalismo
brasileiro, "o rccipiendãrio da Soberania, a quem se confia o
exame de assuntos envolventes da problemática inter·
nacional", o eminente Relator assim conclui essa parte de seu
pronunciamento:
"S. Diante do exposto, tudo conduz a crer que,
se a matéria é só de segurança nacional, mas envolve
- ao menos implicitamente - conteúdo de Direito
Internacional, Público ou Privado, a merecer a
apreciação do Poder Legislativo, seu conduto próprio
seria o Senado Federal, dispensável a considcraçilo,
em reunião unicamcral, do Congresso Nacional."

Evidente que os contratos de serviços, com cláusulas de
risco, têm quando relativos a atividades monopolizadas pela
União, como no caso que justificou o Projeto, matéria
cconômica, que pode, é certo, vir a refletir na segurança
nacional."
E continua o nobre Senador Nelson Carneiro:
"O Conselho de Segurança Nacional nilo é: assim, como
proclama o parecer, o órgilo capuz de examinar tais acordos,
mas o Senado Federal. Esta, seria a regra geral. Mus, em se
tratando da PETROQUISA c da PETROBRÁS, cm cumpri·
menta de texto expresso da Lei n• 2.004, de 3 de outubro de
1953 (urt. 32, §único), como bem recorda o douto Parecer, no
contrário do que sucede com us demais Sociedades Anõ·
nimas, o Congresso Nucionul "tem sido chamado a aprovar
(us) contas". Assim, u fisculizaçilo dos atas du
PETROBRÁS, que possam eventualmente ferir o monopólio
estatal, nilo deve resumir-se uo Senado Federal.
O Projeto n• 180, de 1975, do ilustre Senador Itamur
Franco, pode ser conveniente ou inconveniente. Sobre isso
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-495opinará a douta Comissão de Economia. Não há, entretanto,
porque acoimá-lo de injurídica. Esse, o meu voto, salvo
melhor juízo."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na forma do preceituado no art.
169 da Constituição, a pesquisa c a lavra de petróleo, constituindo
monop.ólio da União, não poderão ser objcto de delegação a empresas privadas, muito menos a estrangeiras, como autorizam os contra·
tos de serviço, com cláusula de risco. A Constituição, pois, não admite a hipótese da delegação cm matéria de pesquisa c lavra de petróleo. Assim, só as empresas estatais poderão, dentro da outorga
constitucional, realizar tais atividadcs monopolizadas. De outra
parte, ainda que niio se tratasse de atividadc monopolizada, a matí:·
,ria estaria subordinada à disciplina do art. 168 da Constituição, 0
qual estabelece que, neste caso, a exploração c o aproveitamento das
jazidas, minas c demais recursos minerais só serão dados exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País, o que, cm
verdade, exclui dessa iniciativa as empresas estrangeiras admitidas
na forma preconizada pelos contratos de serviço, com cláusula de
risco.
De qualquer sorte, a Constituição sempre cerca de toda cautela
as medidas relativas à pesquisa, lavra, exploração c aproveitamento
das nossas riquezas minerais, colocando-as dentro de um sistema
jurídico de proteção que, na hipótese de monopólio, é absolutamente
radical e, portanto, contrário a qualquer modalidade de nanqueamcnto ou cxccção, O nosso projeto representa, cm verdade, uma
oportunidade de debate, para que a matéria seja necessariamente
aprofundada, evitando-se, assim, o açodamcnto na adoção de um
instituto que, pela forma como tratado, além de contrârio à economia nacional, cristaliza solução contrária à ordem jur!dica c a cxprcs·
sa disciplina constitucional.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com essas argumentações c baseado no exposto pelo eminente Senador Nelson Carneiro,
não vemos como possa, o Plenário desta Casa, considerar injurídica
o projeto.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) aparte?

Permite V. Ex• um

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores: o Senador Franco Montoro alertou-nos, mais uma vez, para o significado dos contratos de
serviços com cláusulas de risco. No início da minha fala cu lembrava
a contradição existente na época, entre elementos do Governo Fc·
dera!.
O Sr, Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permita-me V, Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com muito prazer, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Quero acentuar que a
Comissão de Constituição c Justiça não aceitou a inconstitucionalidade, que houve apenas num voto vencido, um voto separado do
nobre Senador Leite Chaves. A Comissão manifestou-se pela
injuridicidadc, c foi no aspecto da injuridicidadc que não encontrei
como acompanhar a Comissão nesse passo. A insconstitucionaiidadc
não existe, V. Ex• jã acaba de dcmon•:tar. E depois, no meu pc·
qucno voto cm separado, deixei claro que a PETROBRÁS c· a
PETROQUISA têm suas contas apreciadas pelo Congresso Nacional; portanto, estilo sujeitas à fiscalização do Congresso Nacional. Era uma extensão dessa fiscalização a que o projeto visava.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado
a V. Ex• pelo aparte que esclarece a Casa quanto à constitucionaliqade do projeto c a nossa luta para que este Picnârio não considere injurídica a matéria por nós apresentada. Vamos esperar uma de·
monstração de vitalidade do Poder Legislativo na apreciação dos
Contratos de Risco.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Continua a dis·
cussão.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Lindoso.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• defendeu com
brilho o aspecto da preliminar levantada. Juridicamente não hã objcção, não pode haver objcção ao projeto. Do ponto de vista do mérito, a Comissão de Economia ou outras Comissões da Casa poderiam manifestar-se sobre o assunto, mas é evidente que, matéria
desta rclcvãncia- objcto de um debate nacional da maior gravidade
-não pode deixar de depender de um exame do Senado, que tem a
esse respeito uma responsabilidade muito grande. A PETROBRÁS,
que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo, foi criada por iniciativa do Congresso Nacional; foi o povo brasileiro, através do Congresso - como reconheceu o ex-Presidente da PETROBRÁS, Faria
Lima, cm homenagem que lhe foi prestada nesta Casa - quem
tomou a decisão histórica c, no momento cm que esta decisão é, pelo
menos arranhada, não se compreende que o Congresso permaneça
indiferente à matéria. V. Ex• cumpre um dever de representante do
Estado de Minas Gerais, que tem uma tradição nacionalista na vida
pública brasileira, chamando a atcnçãp para este projeto c forçando
o debate desta matéria que, através de uma simples preliminar, po·
dcrá fugir à apreciação do Congresso. Congratulo-me com V. Ex• c
cm nome da Liderança posso dizer que o pensamento de V, Ex• é o
de todo o MDB, que cstâ solidârio com o projeto que V. Ex• apresentou c o sustenta rã nesse Plcnãrio.

O SR, JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Sem revisão do ora·
dor.)- Sr.' Presidente, Srs. Senadores:
Na discussão do projeto, nós estamos tranqUilos, porque o pró·
prio MDB, através de um dos seus eminentes membros na Comissão
de Constituição c Justiça, reconhece a sua inconstitucionaii.dadc
Este é o voto do nobre Senador Leite Chaves, constante do avulso.
Tem-se pretendido, nesta discussão, colocar os contratos de risco como da mesma categoria dos tratados e das convenções, associando, para isso, o problema de que a União, detendo o monopólio
do petróleo, normalmente esses contratos teriam essa categoria.
Nada mais absurdo, Sr. Presidente, do que essa tentativa de construir tal argumentação jurídica.
O art, 81, item X, da Constituição Federal dâ ao Chefe do Governo, ao Presidente da República, privativamente, a iniciativa de
celebrar tratados, convenções, c ao Congresso Nacional cabe, ad referendum, aprovâ-ios ou não. Portanto, a iniciativa desses contratos,
desses tratados, dessas convenções. constitui matéria de compctên·
cia exclusiva da Presidência da República com a posterior apreciação
pelo Congresso Nacional. Mas, aí, o ato se celebra de Estado para
E.1tado; um tratado, uma convenção. Está previsto no artigo 81, item
X, que as partes que intervêm nesses instrumentos silo os Chefes de
Estudo. Nós não estamos absolutamente nesse caso; nós estamos tratando com entidades de Direito Privado, principalmente naquilo que
concerne ao problema das Obrigações. E o projeto de lei versa sobre
matéria de Obrigações. O projeto de lei cai, tranqUilamente, na matéria prevista no urtigo 170, § 2•, que diz:

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado,
nobre Lldcr Franco Montoro. Estou certo de que o aparte de V. Ex•
hll de alertar o Plcnãrio desta Casa na votação que teremos a seguir.

"Na exploração, pelo Estudo, da atividadc económica,
as empresas públicas c as sociedades de economia mista rcgcrsc-ilo pelas normas aplicâvcis às empresas privadas; inclusive
quanto ao direito do trabalho c ao das obrigações."

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazer, Senador Franco Montoro.

MO) - Com muito
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-496Acredito que está tão clara, Sr. Presidente, mcridianamcntc
clara, a inconstitucionalidade deste projeto, face ao texto que acabo
de ler, que ê vil a tentativa de querer-se descobrir qualquer outra di·
mcnsão de validade jurídica à proposição ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• concede um apar·
te, nobre Senador?
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM)- Pois não.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Gostaria de saber de
V. Ex• qual a interpretação que daria ao art. 169 da Constituição.
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM)- Seu teor é o seguinte:
"A pesquisa c a lavra de Petróleo, cm território nacional, constituem monopólio da União, nos termos da lei."
A lei define, com relação ao petróleo, esse monopólio c plira,
exatamcntc, os arroubos nacionalista despropositados, porque nem
sempre ditados assim por uma consciência verdadeiramente de interesse nacional. Foi demonstrado que os contrntos de risco, na forma
em que o Presidente da República estabeleceu, não agridem o monopólio. O monopólio está resguardado c o comando ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• conhece os contratos de risco?
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA - AM) - O monopólio
está resguardado c o comando desses contratos continua, portanto,
cm mãos da PETROBRÃS, cm mãos, pois, da empresa que
representa o Governo na exploração do petróleo.
Isto está definido publicamente, através de pronunciamento do
Presidente da República e de todos os documentos relativamente a
ess~ autorização.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - V. Ex• conhece os
contratos de serviços com cláusulas de riscos? Já leu algum deles?
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA - AM) - Os modelos
comuns de tipos destes contratos são objetos de divulgação. Os
contratos que estão sendo estudados pela PETROBRÃS ainda não
foram divulgados, porque são objetos de negociações privadas e não
estão sendo publicados. De certo que V. Ex• não vai querer que,
ainda na formulação desses exames preliminares dessa matéria de
prévia autorização, de minuta de contrato, como se diz em Direito,
eles sejam já divulgados.
Quero que V. Ex• atente bem que a matéria vai cair
tranqüilamente no § 2• do art. 170, que estabelece que esses
contratos reger·se-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas,
inclusive. quanto ao Direito do Trabalho e ao das Obrigações. Não
cumpre ao Governo, portanto, ressalvado o principio do monopólio,
através das responsabilidades da PETROBRÃS, divulgar esses
contratos, que são de natureza privada. Cumpre ao Congresso, se
quiser, através dos instrumentos de fiscalização disponíveis buscar,
realmente, a avaliação desses contratos sob q ponto de vista de inte·
resse nacional. Esse problema da fiscalização não está em causa neste
instante. O que: está em causa neste instante, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é o problema da constitucionalidade dessa lei que é
proposta. Essa lei não tem absolutamente nenhuma garantia de
constitucionalidade; ela está totalmente ferindo o disposto do § 2•
do art. t70. Por isso, a Liderança não acolhe as argumentações do
nobre autor e ficu, tranqüilamente, com a decissão da ilustre
Comissão de Constituição e Justiça, que deu pela inconstitu·
cionalidude do projeto. (Muito bem!)
O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- Sr. Presidente, peço a pala·
vra pura discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto)- Concedo a palavru
ao nobre Senudor Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando proferi, na Comissão de Constituição c Justiça, u
declaração de voto constante do Parecer n• I53, o projeto já estava
afastado, já tinha sido rejeitado. De sorte, Sr. Presidente, que o meu
posicionamento ali, foi, apenas, para situar-me cm relação à matéria.
Logo que o Presidente da República anunciou ao Pais os
contratos de risco, no dia seguinte elaborei uma emenda à Constitui·
ção, tornando-os possíveis, mas desde que fossem submetidos à
prévia aprovação do Senado Federal, a exemplo do que ocorre com
os financiamentos externos. Essa emenda foi elaborada e diversos
Senadores, inclusive, aqui da minha Bancada, chegaram a assinar
essa emenda. Entretanto, aprofundei o exame da matéria e me
convenci, Sr. Presidente, de que os contratos de riscos são inconstitu·
cionais. Mas, absolutamente inconstitucionais.
Quando a Constituição, em repetidos artigos, ou em artigos
repetidos através de diversas Constituições, estabeleceu o
monopólio, ela o fez de forma definitiva. E disse, mais, o seguinte: o
monopólio do petróleo é da União; exclusivamente da União. E
disse mais ainda: que se amanhã ou depois a própria União não tiver
condições de, através da PETROBRÂS, ou outro órgão criado, de,
satisfatoriamente, realizar essa meta, somente se poderia recorrer a
quem? Não seria a firmas internacionais; não seria a firmas nacionais. Seria a quem1 A concessionárias especialmente criadas com
o dinheiro do Governo, para este fim.
Então, convencido disso, Sr. Presidente, retirei o meu projeto.
E, ao ser votada esta matéria na Comissão de Constituição e Justiça,
prolatei o voto, constante das folhas três do parecer, ressalvando,
ainda, que não só ali estava votando contra, embora não afctasse a
substância do projeto, como votaria em todos os outros que viessem
a ser apresentados com a finalidade de admitir a existéncia da
constitucionalidade. Tanto é que ali mesmo cu disse que votarei
contra, no plenário, o projeto do Senador José Sarney, aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça- quando eu ali não estava em que ele pleiteia preferência para firmas nacionais ou para firmas
que venham a explorar o contrato de risco, desde que tenham 20% de
capital nacional.
Fosse uma época, no Brasil, de plena soberania nacional,
Sr. Presidente, eu levaria pessoalmente o caso- como Senador do
meu Estudo - ao Supremo Tribunal Federal. Mas, vendo a
inelutabílídade desse procedimento, limitar-me-ei, nesta Casa, a
defender a inconstitucionalidade.
Admito que, no País, os contratos de risco somente poderilo
operar se fizermos uma alteração à Constituição. Do contrário, isso
é impossível. E esta Casa poderá mudar a Constituiçilo para admitir
que os contratos de risco funcionem, mas com a prévia aprovação do
Congresso Nacional.
Então, no mi:rito, Sr. Presidente, votaremos com o projeto;
reconheceríamos essa necessidade. Do contrário, nilo. O Governo
que assuma u responsabilidade histórica de ter violado a Constitui·
çilo, no que diz respeito à quebra do monopólio estatal, através da
introduçilo dos contratos de risco.
Esta ê a minha posiçilo. (Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a pahavra, Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Tem a palavra o
Sr. Senador Frunco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Sem revisilo do
orador,)- Sr. !'residente, Srs. Senadores:
A matérin que cstú sendo debutidu tem u muior imporuinciu
puru o dcs~:nvolvimcnto cconõmico c pura u políticu de dcsc:nvolvi·
rncnto do Puís.
O problema dos contratos de risco se constituiu um verdadeiro
druma paru nossu vida púhlica.
O projeto de iniciativa do nobre Senador Itamar Franco repre·
senta umu tcntutiva no sentido de impedir que esses contratos produ-
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zum os efeitos nocivos, temidos por todos. Representa uma garantia
u muis, u interferõncht do Congresso Nacional na tramitação desses
Contratos.
A Comissiio de Constituição e Justiça examinou a matéria. O
nobre Senador José: Sarney, Relator du matéria, chega a afirmar:
" ... reconheça-se que uma nscalizuçilo já existe, no que
tunge ao uspecto finuncciro c, quanto ao problema da segu·
runçu nacional, há órgão constitucional próprio, a quem se
confia semelhante vigilância, na órbita do Poder Executivo,"
E acrescenta:
"7. Se não há uma clara evidência de inconstitucionali·
dade na proposição, inegavelmente a sua aprovação impor·
tará em transferir para o Congresso Nacional competência
que, pelas interpretações expostas, seria, quando. muito,
implícita do Senado, embora outro excgeta talvez alegasse,
no caso, uma lnterpretotlo de jure constltuendo."
Vê-se por esse texto c por outros que, nu realidade, procura-se
encontrar algo u que se apegar para impedir a aprovação do projeto.
Mas o próprio Relator reconhece que não cube, de forma alguma, no
caso presente, a norma invocada pela Maioria.
O art. 170, § 2•, a que se refere o nobre Líder, Sr. Senador José
Lindoso, dispõe o seguinte:
"Art. 170. . , ................................... .

.....................................................
§ 2• Na explorJção, pelo Estado, da atividade cconô·
mica, as empresas públicas c as sociedades de economia mista
rcgcr·sc·ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas,
inclusive quanto ao direito do trabalho c ao das obrigações."

Essa í: uma norma genérica; c: um parágrafo de um art1go que é
o seguinte:
"Art. 170. Ás empresas privadas compete, preferencial·
mente, com o estimulo e o apoio do Estado, organizar e
explorar as atividades econõmicas."
O urt, 169 refere-se àquele caso das empresas póblic,as que
atuam em outra esfera, porque sobre a matéria de petróleo dispõe o
mesmo, di~endo o seguinte:
"Art. 169. A pesquisa c a lavra de petróleo cm terri·
tório nacional constituem monopólio da União, nos termos
da lei."
O artigo, portanto, refere-se a outras atividades que o Poder Pú·
blico exerce ...
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM)- Permite V, Ex• um
aparte?
OSR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)-Com prazer,
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- ~evidente que V, Ex•
não tem nenhumu convicção, como Professor de Direito, do que está
"firmar. Sabe V, Ex• exatamentc .. ,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nilo julgue
V. Ex• Vamos examinar objctivamentc,
O Sr. José Llndoso (ARENA ~ AM) - , , , o que comanda,
como um principio doutrinário geral, e observa que no urt. 170 c seu
purítgrufo a matériu está objctivamente tratada. ReulmOilte, V, Ex•
esteve trunqUilo até o momento em que não deparou com o§ 2• do
art. 170, que não é genérico; uo contrário, é objetivo, é cxatnmentc
isso. Isso í: mutériu de Obriguçílo, é preliminur de Direito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Subc V, Ex•,
exutumentc pelo seu upartc que se truta de mutériu gcní:ricu, Prin·
clpio Gerul dus Obriguçõcs. As Obriguções se regem, como regru
gcrul, por essu normu: mus ns normus gcruis se revogum pclus cspe~
ciuili, E, exutnnH:ntc, u mutériu que cstt\ sendo feridu no cuso diz res-

peito ao monopólio estatal do petróleo, E, a esse respeito, não valem
apenas as normas gerais. ~o parecer da Comissão de Constituiçuo c
Justiça que acabo de ler que lembra, neste caso, já existir norma que
estabelece a nscalizaçào pelo Poder Público. Portanto, não é a
norma geral que se aplica no caso concreto. ~ umu situação especf.
fica, que diz respeito a uma atividadc tão grave para o desenvolvi·
menta nacional que, sobre ela, tem a Constituição um artigo ex·
pressa, o 169.
O art. 170 está no capitulo geral "Da Ordem Económica e
Social", Mas o petróleo, este, tem um artigo especial: "A pesquisa e
a luvrJ do petróleo cm território nacional constitui monopólio da
Uniiio, nos termos da lei".
Sobre essa matéria, não é regra geral em matéria de Obrigações
ou Direito do Trabalho ...
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte, apenas para esclarecer?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... tanto que
existe, n'esse respeito- como lembrou ainda hã pouc·o e lembrava,
no seu voto em separado, o nobre Senador Nelson Carneiro - a
r.scalização feita pelo Congresso Nacional, que não se faz cm outras
matérias. E não se venha urgumcnta ·com outras disposições l'lgadas
à atividadc geral, à atividade comum do Poder Público. Trata-se, no
caso, de uma atividade em matéria sobre a qual a ConstituiÇ"71o nxou
o principio do monopólio estatal. ~ tão especial que a própria Cons·
tituiçiio estabeleceu norma à parte cm outro capitulo. V. Ex•, habilidosamente, fugiu do art. 169, que se refere ao petróleo, c passou
para o art. 170, que se refere a outras atividadcs de importância
muito menor,
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Nilo hã,
absolutamente, fuga de posicionamento da mntêrio. o que há ar,
verdadeiramente, é um exercrcio, de parte de V, Ex•, sobre coisa
inteiramente óbvia no assunto, Nilo estamos discutindo, neste
instante, o monopólio, Professor. Estamos discutindo matéria de
obrigação.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V, Ex• cstll
fugindo do problema, que diz respeito precisamente no petróleo.

'o Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- O monopólio nilo foi
atingido, c convido V. Ex• a discutir a questão no plano das
obrigações, c ar quero ver V. Ex• fugir do que diz a Constituição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
o nobre Líder da Maioria força-me a repetir princípios elementares
de Direito. O Princ(pio Geral das Obrigações estti regido pelo art.
170, no caso das empresas públicas c das sociedades de economia
mista. M~s o que constitui objeto deste projeto é,_prccisnmcnte, uma
matéria diferente. Nilo é uma obrigação qualquer, nílo é a compra de
uma partida de carne ou de algumas arrobas de açúcar ou de café.
Truta-se, Sr. Presidente, de obrigaçi\o relativa ao petróleo, a respeito
do qual a Constituiçilo Brasileira estabelece, cm utn artigo autõnomo
c que não é aquele citado por S, Ex•:
~-

"A pesquisa c a lavra de petróleo cm território nacional
constituem monopólio da Uniüo, nos termos da Lei,"
E h6 outro artigo, que foi citado no Parecer, o artigo 45' da
Constituição, que estabelece:

"Art. 45. A Lei regulurú o processo de r.scalizaçilo, pc·
lu Ciim<~m dos Deputados c pelo Senado Federal, dos utos do
Poder Executivo, inclusive os da udministruçilo indiretu,"
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Constituiçao que determina que, ntrnvós de lei, se cstnbclcçn a forma
da fiscalização.

O nrt. 45, que não se refere, como diz S. Ex•, a fiscalização
financeira, tem amplitude muito maior:

O Projeto Itamar Franco trata de matéria de importância
central, a respeito da qual, aliás, as Forças Armadas nacionais jâ têm
se manifestado, defensoras do monopólio estatal. E todas as Prcsi·
dêncins c Dircçõcs da PETROBRÁS couberam sempre a homens das
Forças Armadas, porque, na defesa da comunidade brasileira contra
n pretensão dos grupos multinacionais, tem subido o Governo
Brasileiro en,rcgnr a homens das Forças Armadas a Dircção da
PETROBRÁS, que não é uma empresa igual às outras. Ela está
ligada, indissoluvelmente, a um assunto de interesse fundamental
paro o nosso desenvolvimento c para a nossa segurança.

"A lei regulará o processo de fiscalização pela Câmara
dos Deputados c pelo Senado Federal, dos ntos do Poder
Executivo, inclusive os da administração indiretn."

Não seremos nós, do Congresso, que vamos limitar uma
competência que a Constituição não limita. Eu compreendo a
solidariedade de S. Ex•, mas não se invoque a Constituição para
fulminar um projeto que é o cumprimento rigoroso de um preceito
constitucional. A Constituição determina que a lei regulará essa
fiscalização.
Diz S. Ex•: "Quando for regulamentado o art, 45 ..." Mas o que
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• me permite se faz neste projeto é, precisamente, regulamentar uma hipótese que
cabe no caso do nrt. 45: um ato de suma importância, pela sua
um aparte?
gravidade, pelas suas repercussões quanto à segurança nacional c até
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Exatamcntc nas relações internacionais. Eu me permito lembrar a afirmação de
por isso que nós não podemos admitir se invoque, para afirmar a um Ministro de Estado, publicada na Imprensa, de que os contratos
inconstitucionalidade do projeto, um artigo que se refere a outra de risco só seriam firmados com empresas estrangeiras.
parte da intervenção do Estado cm matéria de economia.
~ evidente que esta matéria envolve relações com empresas
estrangeiras.
E qual o ·absurdo cm que um contrato dessa natureza,
Este é um setor especial e, como tal, regulado por leis csp~ciais.
que quase sempre envolverá relações internacionais, seja aprovado
O Governo decidiu optar pelos contratos de risco, cuja pelo Congresso, a exemplo do que ocorre com inúmeras outras
inconstitucionalidade foi, ainda há pouco, afirmada pelo Senador medidas constantes de nosso ordenamento jurídico? Dizer que isso é
Leite Chaves, sobre cuja constitucionalidade também o MDB se antijurídico, afirmar a injuridicidade de uma medida como essa é
manifestou, assim como ilustres juristas, inclusive representantes da negar uma série de outras medidas que impõem no Congresso a
ARENA, sustentando a sua inadmissibilidade. Entretanto, vencida a atribuição, o direito, o dever de fiscalizar essa medida.
A nós, Sr. Presidente, parece rigorosamente jurídica c constitupreliminar, decidido que se farâ contrato de risco, vem o nobre
Senador Itamar Franco c diz: "Está bem, serão feitos esses contra· cional a proposição c, mais do que isso, ela interessa profundamente
tos, mas com esta garantia de que o Congresso hã de estar informado à segurança c no desenvolvimento do País. Por isso, a Bancada do
dos te<tos desses acordos, que envolvem aspectos da maior Movimento Democrático Brasileiro votará favoravelmente a esse
gravidade para a segurança nacional c pura o nosso dcscnvol· projeto, que está, na realidade, defendendo algo que diz muito
profundamente no interesse nacional.
vimcnto'',
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Ouço com prazer o aparte de V. Ex•
O Sr. Petrônhi Porlella (ARENA 7" PI) -Sr. Presidente, peço
:ó Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Tenho n impressão de a palavra.
que a matéria perde inteiramente o seu cnrâtcr emocional - c
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
V. Ex• acaba de se em"ocionar dentro de um poço de petróleo ao nobre Lldcr, Senador Pctrônio Portclla.
para se reduzir a uma interpretação jurldico-constitucional. Nilo é
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI. Sem revisão
posslvcl, quer me parecer, que qualquer curioso cm Direito vá
admitir possamos nós, do Legislativo, examinar, fora do momento do orador.)- Sr. Presidente, não fora o derramamento passional do
constitucional próprio, ntos praticados pelo Executivo. A questão da nobre Llder da Minoria, cu não estaria nesta tribuna para defender o
fiscnlizaçao financeira, prevista no artigo 45, que V. Ex• invoca, ponto de vista da Maioria, aqui magistralmente expresso pelo nobre
obviamente impõe ao Congresso o dever de fiscalizar os atos do Senador José Lindoso.
Há ainda uma agravante no pronunciamento de S. Ex•, que fez
Executivo, mas não praticá-los cm regime de condomínio com o
imperiosa
a minha fala.
Executivo. Não há diferença nenhuma entre contrato sobre petróleo
S. Ex•, como sempre, quando não distorce, subtrai. E, no caso, é
ou qualquer outro tipo de contrato. A interpretação jurídica é uma
só. Há atas do Executivo que estão sujeitos a prévia manifestação do nagrnntc a subtrnçilo.
Sr. Presidente, S. Ex• travou uma guerra entre o nrt. 169 c o art.
Congresso. O Poder Executivo não pode nomear um embaixador
170
da
Constituição. O que é impossível, pois não há antinomia entre
sem ouvir o Congresso. Isto está previsto na Constituição. Não pode
nomear o Governador do Distrito Federal, sem ouvir o Senado, eles
O nrt. 169 tem, de fato, uma norma específica:
porque está previsto na Constituição. A regra geral, na prâtica dos
atas de decisão, é nao ouvir o Congresso. Mas o Congresso vai
"Ari. I69.A pesquisa c a lavra de petróleo cm território
fiscalizar na época própria, na prestação de contas do Senhor
nacional constituem l]lOnopólio da União, nos termos da lei."
Presidente da RcpObllcn, quando surgir a lei regulamentando o nrt.
Tem uma norma específica, que prepondera sobre a norma ge·
45. Mas não podemos, simultaneamente com o Executivo, praticar rui. Rigorosamente certo, como principio de direito. Mas S. Ex• leu
atas da competência exclusiva dele. V. Ex• vai me permitir, só muita apenas parte do urt. 170 e, com isso, subtraiu no conhecimento da
solidariedade mesmo, só muito companheirismo faz com que V. Ex• Casa aquilo que é fundamental para a compreensão du norma.
se omita na homenagem que deve render a regras comezinhas de
Diz o nrt. 170:
Direito Constitucionul.
"Às empresas privadas compete, preferencialmente, com
o estimulo e o apoio do Estudo, organizar c explorar as
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Só muita
soliduriedudc - uso us pulavl'us do nobre Senador Eurico Rczendc
utividudcs econômicus.
§ 1• Apenas, cm curâter suplementar da iniciativa pri·
- só uma excessiva solidariedade de S. Ex• ao Governo que ele
vudu, o Estudo organizará e cxplorurâ dirctumentc a ntivida·
representa nesta Cusn explicaria u poslçilo que S. Ex• vem de
assumir.
de econômica.

·l
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económica, as empresas públicas c as sociedades de economia
mista rcgcr-sc-ão pelas normas aplicâvcis às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho c ao das obriga.
ções".
Este parágrafo foi objcto de explorações mal feitas pelo nobre
Lldcr da Minoria.
O § 3• não foi lido por S. Ex• E ele deixa bem expresso exatamcntc o sentido da norma, que é abrangente.
Dizo§3•:
"A empresa pública que explorar atividadc não
monopolizada ficará sujeita ao mesmo regime tributário
aplicável às empresas privadas."

Os demais dispositivos não discriminam, referindo-se, portanto,
a todas. O § 3• alude, apenas, às não monopolizadas. Estas ficarão
sujeitas ao regime tributário aplicável às empresas privadas. Os
outros parágrafos dizem respeito às monopolizadas c não monopolizadas.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Ela se refere ao regime
tributário, nobre Senador. Não se está discutindo aqui matéria
tributária.
O SR. PETRONIO PORTÉLLA (ARENA- PI)- V. Ex•
não queira confundir as coisas muito clarás. A norma do art. 170
refere-se a todas as atividadcs, ainda àquelas monopolizadas, com
cxceção daquelas não monopolizadas, somente quanto ao regime tri·
butário. No mais, tudo. As normas dizem respeito a tudo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o
maior prazer.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Nas obrigações,
normalmente, não se admite a interferência fiscalizadora do poder
público ou do Congresso, para fiscalizar. Entretanto, as atividadcs
da PETROBRÃS c da PETROQUISA são fiscalizadas pelo Congros·
so Nacional. Portanto, vê V. Ex• que a sua argumentação, querendo
evitar uma subtração, amplia muito. Se a argumentação de V. Ex•
for válida, V. Ex• acaba de revogar todas as leis que estabelecem uma
fiscalização cm relação a determinados atos do Poder Público.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr.
Presidente, cu quis significar que o art. 170 não é a norma específica
para as empresas não ·monopolizadas, mas para todas. Porque,
quando a Lei Maior quis fazer cxccção às não monopolizadas, só o
fez cxatamcntc no 3• para o efeito de tributação.
Eu não disse que as empresas privadas c as . públicas se
confundem, como pretende S. Ex• Há as características próprias,
sem fugir todavia, a estas normas aqui expressas pela Lei Maior.
Sr. Presidente, cm tudo o projeto peca, em termos jurídicos c cm
termos políticos. A citação ao art. 45 é outro disparate que não asscn·
ta bem a um Professor de Direito. A norma alcança os atos do Poder
Público como poder. Um poder fiscalizando outro poder, ao mesmo
nível. E nilo estamos a tratar de fiscalização.
A atividade da PETROBRÃS, a partir do momento cm que é
uma entidade de direito público, mas de administração indircta,
estará sujeito, evidentemente, a normas fiscalizadoras. Mas não cnsc·
jaria jamais, Sr. Presidente, uma possibilidade de transformar a
PETROBRÁS num poder e, como tal, viesse a ser fiscalizado pelo
Poder Legislativo dirctamcntc. Além do mnis ...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um
upurtc~ V, Ex• ncgu o texto du lei.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - V. Ex•
vui, depois, provur isto,
Vejamos o disparate, que seria o aviltamento, utó, do Poder
Legislativo estar aqui u examinar minutas de contratos da

PETROBRÃS, ou simplesmente a discutir se os contratos são jurldi·
cos ou não. Imaginemos, por exemplo, fazermos isso como os
inumcrâvcis contratos diariamente firmados por "n'' entidades da
administração indircta, pois se abrir um precedente.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador) - Não é isto que se propõe,
V. Ex• cria o fantasma c o destrói. Ninguém propõe que todos os
atos sejam fiscalizados. Propõe-se que os contratos de risco, apenas
estes, sejam fiscalizados. V, Ex• foge do problema, V. Ex• defende
uma tese que ninguém contesta c, permita V, Ex•,jã que concedeu o
aparte, que cu lembre o seguinte: V. Ex• acha absurdo aquilo que a
Constituição diz claramente. V. Ex• acha impossível que fis·
calizcmos a PETROBRÃS, mas ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) -Não foi
isso que cu disse. Os atos contratuais da administração indircta. (;
diferente.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V, Ex• faz uma distin·
çiío, que a Constituição não distingue. Ela fala que a lei rcgularã os
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indircta.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Exalo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Portanto, V. Ex•, com
isto, mostra a perfeita constitucionalidade do projeto. O que
pretende é regular. V. Ex• cstarâ, ou não, de acordo com o mérito,
mas o projeto dispõe sobre atos da Administração indircta que a
Constituição determina estarão sob a fiscalização do Podct
Legislativo. Invocando este artigo, V, Ex• não pode dizer que o
projeto é inconstitucional, c me permita completar outro aspecto ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Sr. Prcsi·
dente, juro a V. Ex• que tenho a impressão de estar diante de um aluno do primeiro ano de Direito. S. Ex• interpreta literalmente...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Primeiramente V, Ex•
precisaria demonstrar ...
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- ... o texto
do art. 45, A impressão que se tem é que não somos um Poder, c não
devemos atentar pnra a natureza c a origem dos ato~. Há sempre
uma relação de Poder para Poder c a que nível se processam os atos.
Fora daí é aviltar, é subalternizar a função do Poder Legislativo. Se,
baseado numa desconfiança, o ilustre Senador Itamar Franco aspira
a fiscalizar os atos da PETROBRÃS no concernente ao contrato de
risco, terá meios, inclusive, de ir ao Judiciãrio, de promover a
responsabilidade, se nílo quiser aguardar o momento propicio.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Para isto não precisa ser
Senador. Permita V, Ex• um apnrtc? Concede-me V. Ex• o aparte ou
não?.

•
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O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - V. Ex•
não pode ralar sem que antes lhe conceda o aparte.
(0 SR, PRESIDENTE faz soar a campainha.)

.,l

O SR. l'ETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr.
Presidente, não posso admitir que S. Ex• me interrompa o discurso
sem prévia autorização.
O Sr. Frunco Mtintoro (MDB - SP) - Concede V. Ex• o
aparte'! V. Ex• está nervoso, estã furioso.
O SR. PETR0Nl0 PORTELLA (ARENA- PI)- Nilo estou
nervoso nem furioso. Não admito é a arrogância de V. Ex•

•

••

••
••••,

.
••

-SOOO Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Concede-me V. Ex• o.
aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA baixo, que cu concedo,

PI) -

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permita-me que, pelo
menos, pequeno aparte dê a V. Ex• c possa concluir a argumentação,

Fale
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Está certo,

O Sr. Franco Monroro (MDB - SP) (Em tom mais baixo) Concede-me o aparte? (Risos.)

o SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - V. Ex•
ficou até gracioso. Desconhecia esta particularidade de V. Ex• ··
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP)- Concede-me o aparte?
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Pois nilo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Com a alta autoridade
que todos lhe reconhecemos, V. Ex• começa a julgar os alunos do
primeiro ano da Faculdade de Direito,

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - O que interessa, no
caso, é saber se o Congresso Nacional pode ou nilo pode fiscalizar os
contratos de risco. !l apenas isso. O mais é secundário. E convido
V. Ex• a discutir apenas isto. Nilo venha V. Ex• examinar alunos de
I• ano, e exibir a sua elevada competência pura decidir sobre a
aprovação ou reprovação desses alunos ...
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI) - Até porque V. Ex• estaria perdido,

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) -Não.
Quando V. Ex• faln bnixo, revelo aquilo que não gostaria de testemunhar.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - ... ou discutir sobre o
timbre da voz. V. Ex• há de me permitir. V. Ex• deve defender a prerrogativa do Congresso. Não há nenhuma diminuição para o Poder
Público, não há nenhuma limitação ao Senhor Presidente da RcpÚ·
blicu, ao Presidente da PETROBRÃS ou a qualquer outro organis·
mo que o Congresso Nacional venha a fiscalizar os contratos de risco. Fazemos a mesma coisa cm relação a uma série de outros atos.
Disse V. Ex•: num contrato como este, um contrato simples, vai o
Congresso interferir. Com o mesmo argumento diríamos: num con·
trato de nomeação de funcionários, o Congresso vai interferir, dando
a sua aprovação à nomeação de autoridades. Com freqUência, o Con·
gresso atua dessa maneira. Não há nenhuma cxccção, é a norma da
intcrvençilo fiscalizadora do Congresso Nacional, c que deve ser por
nós ampliada, c não diminuída. Na realidade, aqui a diferença é po·
lítica. Queremos a fiscalização. V. Ex•s não a querem. Invocam uma
inconstitucionalidade inexistente. Aponte V. Ex• um artigo que diga
que este projeto é inconstitucional. Nem a Comissão de Constituição
c Justiça encontrou; afirmou que era injurídico. Mas como injurídica
a fiscalização, pois se, dentro do nosso sistema jurídico, aprovamos
embaixadores, aprovamos contas, aprovamos as contas da própria
PETROBRÃS?! Nilo há nada de injurldico nesta matéria.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, S. Ex•
não me concede o aparte.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI) -V. Ex• já
repetiu tudo isso.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Está dado
o nparte.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V, Ex• responda ao ar·
gumcnto tal como foi colocado pela Comissão de Constituição c Jus·
tiçu e pelo debute, sem derivar para aspectos pessoais, que não favo·
rocem a elevação do debate no Congresso Nacional.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA porque já os teria reprovado.

PI) -

Não,

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Concedeu-me V. Ex• o
aparte?
O SR. PETRClNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Nilo grite.
(Risos.)
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) (Em tom mais baixo) Concedeu-me V. Ex• o aparte? (Risos.)
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Não fale
assim, porque fica mal para V. Ex•
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não sei se falo alto ou se
fulo bai~o.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se falo alto ou se falo
baixo, ésecundârio. Vamos verificar ...
O SR. PETRÚNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Mas
quem cru que estava nervoso ainda agora?! Nilo era cu, quem falava,
gritava.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Sr. Presidente, peço a
V. Ex• que me assegure o aparte que foi concedido.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Já é o Sr.
Presidente quem assegura?!
O Sr. Frnnco Monroro (MDB - SP) - Mas é claro. V. Ex•
concede o aparte e não permite que cu termine. Vem com ironias.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Já agora,
Sr. Presidente, nilo entendo mais nada, S. Ex• cstâ violentando o
Regimento c jâ deseja que V. Ex• me obrigue a manter o aparte.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Agradeço
o brevíssimo aparte do nobre Lidcr da Minoria. S. Ex• foi cxatamcn·
te buscar argumento mais convincente, comprobatório do acerto do
que ora declaro da tribuna.
Sr. Presidente, quando o Poder Legislativo, atravês do Senado
Federal, aprova 11 nomeação de Ministro do Supremo Tribunal Fe·
dera!, ele o faz exutamente num ato de Poder para Poder. (;a complc·
mentaçüo necessária que a Constituição c.•tabelece de um Poder em
relação a outro Poder. Trata-se de um ato complexo que se completa
com n interveniência do outro Poder.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E aqui tumbêm. Poder
sobre Poder.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o
muior prazer.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI) - r, um ato de
mera gcstilo, é um ato privado.
Por muis importante, por mais relevante que seja, o contrato de
risco.í: um ato privu~o e, como tal, estú extamcntc disciplinado no
art. 170, conforme1lsseverou o ilustre Senador José Lindoso.
Este, o problema fundumental. Nilo se trata de defender o Executivo, mas de defender, primacialmente, o Legislutivo ...

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo vamos discutir, no·
bre Senador, o tom de voz ou o aspecto sccundârio.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Acima de tudo está o
interesse nacional.

O SR. PETI!ÓNIO PORTELLA (ARENA - PI)- V. Ex• ê
que sublinhou.

O SR. PETRÚNIO POTELLA (ARENA- PI)- ... em razilo
de suas qualificudlssimas funções e atribuições, que estilo sempre

O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - V. Ex• concede o
aparte?

-501ligadas à natureza do ato c a sua origem. Nilo poderia jamais aviltar·
nos ao ponto de estar a examinar contratos instituldos entre emprc:sas privadas.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO) aparte?

Permite V, Ex• um

O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- A matéria é de interesse
público evidente. Nilo se trata da compra de uma partida de baca·
lhau. 10 o principio constitucional do monopólio que está sendo dis·
cu tido.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Eu pediria ao no·
bre Senador Franco Montara nilo apartcasse o orador sem consen·
ti menta.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Só isso?
O Sr.ll.lmar Franco (MDB- MG)- Nilo, é a primeira delas.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Não,
absolutamente. V, Ex• conclua c depois lhe darei a resposta devida.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Por enquanto é só esta.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Nilo farei
o jogo de V, Ex•
O Sr. Itamar Funco (MDB - MG) - Se V. Ex• não quer
responder ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Responda
V. Ex• por mim.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Sr. Presi·
dente, veja a insubordinação de S. Ex• em relação ao Regimento.
Que S. Ex• tique com os bacalhaus, nós ficamos com o Direito. Fica·
remos sempre com as prerrogativas de um Congresso que não pode,
em nenhuma hipótese, ser aviltado, caindo, decaindo em suas fun·
ções altamente qualificadas.

continua obstinado cm querer orientar o meu discurso.

O Sr. filmar Franco (MDB - MO) aparte?

Permite V. Ex• um

O Sr. Itamar Funco (MDB- MO)- V. Ex• não quis respon·
der, muito obrigado.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o
maior prazer.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA -PI)- Sr. Prcsi·
dente, a competência, evidentemente, é da União. A União instituiu
empresa, uma empresa pública de administração indircta, e lhe dele·
gou a competência - a PETROBRÁS. Diz a Constituição, no
art. 170, que todas as empresas se regem pelas leis trabalhistas, etc.
Isto está na Lei Maior, com a distinção feita, exorbitantemente, pelo
nobre Líder da Minoria, especialista em misturar joio e trigo e,
agora, joio, trigo e ati: mesmo bacalhau.
Não podemos fugir ao art, 170. Fora dele, estarlamos a cxor·
bitar. Não há como confundir esta norma com quaisquer outras,
aquelas, por exemplo, frisadas pelo nobre Líder da Minoria, em
virtude das quais temos competência para examinar os atas de
nomeação de Ministros do Supremo Tribunal Federal, de Embaixo·
dores, etc. São atas de Poder para Poder. Não decalmos no plano

O Sr.lllmar Franco (MDB- MO)- Vai V. Ex• me desculpar,
não sou nem aluno do primeiro ano de Direito, portanto ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - E é por
isso que é autor do projeto.
O Sr. ll.lmu Franco (MDB - MO) - Ãs vezes vejo V. Ex•
discutir problemas de Economia, sem ser aluno de Economia, vejo
V. Ex• discutir problemas de Engenharia, sem ser engenheiro ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA -PI)- Sim, mas
geralmente consulto os doutos.
·
O Sr. lllmar Fnnco (MDB- MG)- Como autor do projeto,
tive o cuidado, como V, Ex•, de também consultar. Se V. Ex• vai par·
tir para uma agressão, se não vai partir para o respeito que cu sempre
lhe devi, prefiro não lhe dar o aparte.
O SC.. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- V, Ex• foi
quem começou a fazer alusilo, e estou rebatendo ...
O Sr.Jt.tmar Franco (MDB- MO)- Nilo, Excclcncin.
O SR. PETRONIO PORTELLA !ARENA- PI)- Se o direi·
·to de retorsão já nilo me cabe, estou sentindo o quanto V. Ex•s
seriam arrogantes se se constitulssem em maioria ou se viessem a ser
Governo.
O Sr.Jt.tmar Franco (MDB- MO)- Quem sabe, Excelência?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Graças a
Deus, isto está distante c espero que jamais ocorra. (Risos.)
O Sr. filmar Franco (MDB pergunta a V. Ex•

MO) - Queria fazer uma

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Agora
V. Ex• vem-me argUir. Com prazer.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- V. Ex• e quem está na
tribuna. Se V. Ex• nilo quer que cu o argua, nilo falo.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI) - O tempo
está correndo. V. Ex• pode sair das preliminares,
O Sr. Itamar Fronco (MDB - MO) - Senador Petrônio
Portcllu, u quem compete a exploração de jazidas c recursos minerais
neste Puls? Quem pode explorar as jazidas c os recursos mlnernis?

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não. V. Ex• é que é o
professor ai na tribuna.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr.
Presidente, cancelo o aparte do ilustre Senador Itamar Franco, que

privado. 3ào atas complexos, como já disse, que se completam com a

manifestação de vontade do outro Poder,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V, Ex• me permite um
aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Agora
está muito bem, eu saúdo a volta à normalidade. Concedo o aparte
com muito prazer.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Diz V, Ex• que todas as
obrigações, todos os atas das empr~sas públicas ou das sociedades de
economia mista regem-se pela legislação comum.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Salvo
declaração expressa cm contrário da lei,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V, Ex• veio me dar toda
a razilo: o que estamos qúcrcndo estabelecer é uma lei.
Então, nós vamos no mérito. V, Ex• me deu inteira razilo, vamos
veriOcar se vale a pena ou não.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- E~ato.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Vamos verificar se vale
a pena ou nilo, se convém ou ni!o convém que o Congresso fiscalize.
Porque V, Ex• disse que depende da lei c estamos aprovando uma lei.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Mas, a lei
tem que ter um objcto, ilustre Senador, um objeto permisslvcl.
V, Ex• nilo pode ir contra a Lei Maior e estabelecer uma norma. Se o
assunto nilo incide nesses casos do art. 170, é evidente que pode,
Fora disso, nilo. V. Ex• ni!o perguntou se nesses casos do art. 170 é
passivei haver exceçilo. V. Ex• nilo fez esta peo·gunta,

-502O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Perguntei de uma forma
gcn~rica.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Nunca
diria que temos que apresentar norma contrâria àquilo que está·
upressq na Constituição.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Vamos admitir que
V. Ex• tenha dado resposta diferente. Então, não seria possível. No
entanto, acontece. Há inúmeras leis especiais estabelecendo normas· ··
especiais para determinados atas dessas empresas.
o SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA_ PI)...., contra a
Lei Maior'?

e

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Contra a Lei Maior,
nunca. Estamos discutindo cxatamcntc a aplicação da Lei Maior. A
fiscalização da PETROBRÁS, por exemplo, seus atas estão sujeitos
à fiscalização do Congresso Nacional.

de Estado para Estado, só posteriormente o Poder Legislativo
aprecia.
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O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Mas, isto é ocasional.
0 SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA_ PI) _ v. Ex•.
não interrompa. Tenho a impressão de que ou sou de uma
insensibilidade total ou hã muita coisa errada com V. Ex• No outro
caso, da intcrvcniência prévia, é cxatamcnte naqueles que dizem
respeito com os Estados membros da Federação. Nestes os contratos
são examinados previamente pelo poder competente que é o Senado.
Vejam bem: são situações inteiramente diferentes, porque esses casos
têm disciplina especial c só estes são permitidos pela Constituição
vigente. O mais que se pretenda infringe a Lei Maior.
o Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Isto diz V. Ex• Não é o
que diz a Constituição. v. Ex• impõe ao Congresso uma limitação
que a Constituição não impõe.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Nós
O SR. PETRONIO PORTEL LA (ARENA- PI)- Estão,
poderíamos transformar este Plenário num palco de discussão sobre
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Portanto, não há contratos entre entidades privadas c a PETROBRÁS à qual coube a
nenhuma diminuição para o Congresso c nem pura a PETROBRÁS delegação de poder da União. Onde? Como? Em que circunstâncias?
examinar as contas. Disse V. Ex• que o Congresso se diminuiria, Qual seria a posição cm que nos colocaríamos? Este é o problema nu··
seria um aviltamento- se não me engano foi expressão de V. Ex•- clcar, é o problema politico, que diz respeito à posição de um poder
que o Congresso Nacional baixasse a ponto de fiscalizar a validade ,cm face de outro poder. o art, 170'?
ou interesse nacional de determinada medida, praticada por uma.
o Sr. Franco Montoro (MDB _ SP) _ Permite V. Ex• um
empresa pública.
aparte?

e

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Vou ser
mais claro para que V, Ex• possa combater melhor minha idéia. O
que quis dizer foi que todos os atos de gestão, os atos das administra·
çõcs indiretas podem ser objcto de fiscalização do Poder. Mas, esse é
outro assunto. O que cu não posso admitir é que atas individuais,:
contratuais, de objeto privado, a entidade também nivelada a uma
entidade privada, pela Lei embora a sua natureza seja pública, que.
isso seja objcto do dia a dia das nossas atribuições. Isto seria um
absurdo, porque contrariaria inteiramente a posição eminente de
poder que nós temos, o sentido que informa nossa presença no quadro institucional brasileiro.

o SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Este é um
problema que, inegavelmente, com a devida vénia daqueles que não
são bacharéis, pode ser diflcil de compreender. Mas quem tem o mí·
nimo de ilustração jurídica, sabe que é ~e suma importância aquilo
que venho de abordar.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Mas, a aprovação de
atas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo representa alguma
diminuição para o Congresso? V. Ex• argumentou com outras
operações c i: por isso que cu disse, não se trata da compra de uma
partida de mercadorias, como por exemplo, a compra de bacalhau,
ou qualquer outra coisa. Trata-se de um contrato, do maior interesse
nacional. ~ esta uma circunstância excepcional que justifica,
também, uma lei excepcional. V, Ex• admite que se regule por lei,
por exemplo, a concorrência? Ou nilo? Há leis que regulam c, portan·
to, numa empresa há leis que determinam a Jicitaçiio obrigatória o
que não ocorre para a empresa privada.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - A aprovação, pelo
Congresso Nacional, cm nada interferiria na execução dos trabalhos.
da PETROBRÁS.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o
maior prazer.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Estou
falando sobre assunto jurldico c não sobre assunto de fato.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Mas é bom trazer no
caso concreto. Nós estamos discutindo é o projeto,
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA discutindo uma matériajurldica.

PI) -

Estou

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Agora,
explicitarei melhor o meu pensamento. O que existe é um ato'
executivo, no caso, delegado à PETROBRÁS pela União. V. Ex•
sabe que esses atos de gestiio, ntos de ndministraçiio cabem sempre
ao Executivo c só aparece a interveniência do Legislativo com per·

O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- matéria ju,rldicn npli·
cada ao caso concreto. Vamos verificar, porque essa é a nossa discos·
silo: niio podemos fiscalizar a rcnlizaçilo desses atos? V. Ex• concc·

missivo constitucional, porque isso é matéria de atribuição, é matéria

deu o aparte, então me permita que o complete.

e

de competência.
O Sr. Frunco Monloro (MDB- SP)- Mas, o nrt. 45 diz isto,
cube a lei.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o
maior prazer.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Nilo! Diz
fisculizaçilo. No caso, não. No caso, V. Ex• está pedindo nilo i: para
fiscalizar. Está pleiteando para que o ato se complete, seja preciso a
interveniência do Poder Legislativo. No caso, (: inteiramente
diferente, V, Ex• está trocando alhos por bugalhos, Vou
exemplificur: no caso de acàrdos, tratados e convenções estes silo
apreciados i• po.,lcrlorl. Vejam bem: naqueles casos mais importantes

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• ouviu
rcferí:ncius à existí:ncin de cláusulas secretas no contrato de risco: um
Ministro afirmando que sim, outro negando, Não sabemos se há ou
ni\o. De qualquer maneira a mnti:rin é tilo grave que se fala ati: cm
cláusulus reservadas, O que pretendeu o autor do projeto foi, nilo
que o Congresso Nacional se substituísse à PETROBRÁS para fazer
negociações, mas para fiscalizar a legalidade da medida; se o ato

-503;
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obedeceu àquelas exigências de um contrato desta importância c
gravidade. Nilo se trata de nós nos transformarmos cm
negociadores. Se V. Ex•s ucham que a redaçilo do projeto nilo torna
explícito esse aspecto caberia, através de uma emenda, entilo,
cxplicitur: "será .um controle de legalidade, será um controle sob este
ou aquele uspccto." Mas nilo fazer, como V. Ex• estã fazendo, u
neguçào pura e simples: "não podemos fiscalizar. Nilo podemos
controlar. e uma diminuição do Congresso Nacionul". Nilo é! O
Congresso Nacional, u cada passo, examina contrato sobre qualquer .
matéria realizado pelo Poder Executivo. Nomeação de funcionários
por exemplo depende de aprovação nossa. e evidente que se trata de
verificação do cumprimento daquelas exigências mfnimas previstas
nu própria lei. Nilo se trata de uma interferência arbitrãria.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)'- V. Ex•
está, mais uma vez, fugindo ao assunto objeto da nossa discussão.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Não! Estou trazendo
pura o assunto. Quem está fugindo ê V. Ex•
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA -·PI) __; Esse
uspecto politico do problema eu o considero relevantissimo e é por
isso que estou na tribuna a defender o Executivo das desconfianças
da Oposição. O Governo ê rcsponsãvcl c idôneo.
O Sr. Franco Montoro (MDB-SP)- Não se trata de descon·
fiança. eu lei permanente.

quelc momento, não poderia permitir que S. Ex• pretendesse atingir
aquilo que, para mim, constitui a verdade da lei.
Eru o que me cumpria dizer. (Muito bem!)
O Sr, llamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a pa.
lavra para_uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra o
Senador Itamar Franco, para uma questão de ordem.
O SR. ITAMAR, FRANCO (MDB- MG. Para uma questão
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Tenho pelo Senador Pctrõnio Portclla o maior respeito c admiração. S. Ex• sabe disso.
Ao apartear o Senador Petrônio Portella tive, por parte de
S. Ex•, aquiescência cm conceder-me o aparte. Dei·lhc o aparte.
S. Ex•, mais tarde, dirigindo-se à Mesa, pediu que esse aparte fosse
cancelado. Levanto, então, Sr. Presidente, a seguinte questão de
ordem, e o faço com muito respeito a V. Ex• c com o maior respeito,
também, ao Senador Pctrõnio Portella.
Pergunto a V, Ex•: se, baseado no Regimento Interno, V. Ex• fará com que não conste desses debates o meu aparte, E invocaria o Regimento Interno para dizer que, depois de o ·arador permitir o aparte, este não poderia mais ser recusado. E, mais além, se ele tivesse
recusado um aparte a um Senador, isso se tornaria regra geral e ele
não poderia permitir outros apartes.
e a questão de ordem que levanto a V. Ex• baseado no Reg;.
menta Interno da Casa para que conste, apenas, o meu aparte ao pronunciamento do Sr. Senador Petrônio Portclla.

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- V. Ex• dã
licença? V. Ex• permite que cu conclua estas considerações?
Sabe V. Ex• que a PETROBRÃS apresenta, anualmente, aS'Suas
O Sr. Petrõnio Portcllu (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço
contas ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emite parecer c u pu lavra para contraditar questão de ordem.
envia o processo ao Congresso. Não hã razão para trazermos o .
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Tem a palavra o
assunto para cá untes da hora c por processo impróprio.
Senador Petrõnio Portclla, para contraditar questão de ordem.
O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- De modo nenhum!
O SR. PETRóNIO PORTELLA (ARENA- PI. Para contra·
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI) - Além do
ditar questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
mais, contraria ...
Praticamente a questão de ordem não foi suscitada porque não
houve invocação do dispositivo regimental atingido. Mas quero dar
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se aprovamos nomea·
um csclarccimcnto: não canc:elci aquilo que fora dito por S. Ex•, mas
ções de funcionários, podemos aprovar contratos de risco.
sim o aparte prometido; aquele que ainda se iria processar. De maneira que, ao contrário, o que foi dito por S. Ex• ilustrará o meu dis·
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- ... funda·
curso c demonstrará, inclusive, suas intenções para comigo.
mentalmente um principio universalmente aceito de que os atos de
De maneira que faço questão de que o aparte dado por V. Ex•,
gestão silo do Executivo c só naqueles casos cm que a Lei Maior ad·
mas interrompido, conste dos Anais.
mite exceçilo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Qualquer lei.
O SR, I'ETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI) - Não! A
Lei Maior admite, como havendo intcrveniência do Poder Legisla·
tivo, tal pode ser permitido. Fora daf, contraria o principio da inde·
pendência dos Poderes. Este é o principio fora do qual se foge à lei;
discrimina-se o que nilo pode ser objcto de discriminação e só se po·
de apelar, Sr. Presidente, para o cmocionulismo. De tanto brilho, de
tanto talento c de tanta cultura, o orador se esquece para, sim·
plcsmcntc, em arroubos que seriam concessões indevidas a algumas
camada.< pussionulizudas: tentar defender o absurdo, tentar conciliar
, com u Lei Maior, algo que, cm verdade, só seria adotudo ao urrcpio
dela.
Sr. Presidente, por esses argumentos sobejamente aqui discuti·
dos, encerro este debute, dizendo uo Senado que a Maioria tem um
ponto de vista contrário à proposição, exaltando o mérito do ilustre
uutor, u quem peço us minhas escusas, cm ruzão de ter suspendido
o aparte que untes lhe fora concedido. e que V. Ex• me interpelava
de umu formu, purn mim indevidu, contrariando sempre aquela utitu·
de de cortesia purlumcntur, que tem sido uma marca de S. Ex• nesta
Cusu. Expresso, Sr. Presidente, neste finnl umu certa frustrução de
nilo ter ouvido o npnrte condicionndo por S. Ex•, evidente que, nu·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tenho a impressão
de que o Senador llamur FrJnco está satisfeito porque, realmente, a
aplicação do Regimento Interno manda que COI\~te o aparte. S. Ex•
raluva sobre um futuro aparte. o dado por V. Ex• constará dos
Anuis.
O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o projeto, quanto à juridicidade.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está rejeitado.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço verificação du vota·
ção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vui-se proceder à
verilicnção da votuçi!o. (Pnusa.)
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, pura um
esclarecimento ligado à votação, peço u palavra u V. E••
O SR, !'RESIDENTE (Magnlhães Pinto) - Tem u pulavru o
nobre Scnudor Frnnco Montara.
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-504O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Para uma observa·
çilO,) -Sr. Presidente, eu pediria que a Mesa tornasse claro, perante
o Plenário, qual o objetivo desta votação. Vai-se votar o projeto ou o
parecer da Comissilo de Constituiçilo e Justiça?
No caso de votaçilo do projeto, o voto do Movimento Democrá·
tico Brasileiro será pcln uprovaç5o, será SIM, mns se estiver cm votação o p:~rccer d:1 Comissão de Constituiçilo e Justiça, que conclui pc·
la juridicidade, nosso voto será NÃO.
Nesse sentido, como ambns as sol~çàcs seriam regimentais eu
consulwria a Mesa sobre o que vui ser posto em votuçào, para que fi.
que clara u orientação :10 Plenário.

jeição do projeto, quanto ao aspecto constitucional, 'Mas aqui o pro·
jcto não está sendo votado cm preliminar, está sendo votado quanto
ao mérito, está sendo votado o projeto c nilo o parecer. Por esta
razão votei sim, com a minha Bancada, sem que entre em connito
com o meu voto argUido nu Comissão de Constituiçilo c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Mugalhiles Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Diu.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza,

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Vamos votar o pro·
Encaminha-se para o seu final a colheita rizícola goiana. Para a
jeto.
s:ifra de 1975, os plantadores do meu Estado ocuparam, com o culti·
A votação será feita pelo processo nominal.
vo de arroz, uma área de 940.000 hectares de terras e obtiveram Solicito ao Sr. !•·Secretário que proceda à chamada dos Srs. dado a fatores climáticos que nilo foram proplcios à lavoura- uma
produção de tão-somente 846.000 toneladas que, apesar disso, se
Senudores.
constituiu numa nQtável contribuição à oferta de tal produto, tilo
RESPONDEM Ã CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. indispensável na alimentação dos brasileiros.
SENADORES:
Não obstante a quebra de produção cm 1975, não apenas pela
Franco Montoro - Adalberto Sena- Agenor Maria - Ruy falta de chuvas, mas também pela incidência de pragas- como a fcr·
rugem c outras -, que em determinadas regiões muito prejudicaram
Carneiro - Marcos Freire - Gilvan Rocha - Amaral Peixoto Danton Jobim- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - Itamar os rizicultores goianos, estes esperavam ter na lei da oferta c da pro·
cura preços que lhes compensassem o dispendioso aumento do custo
Franco - Orestes Quércia - Lázaro Barboza - Leite Chaves da produção, uma vez que o rendimento por hectare de área plan·
Evelásio Vieira- Paulo Brossard.
tada foi dos mais baixos que já conhecemos, chegando tão-somente
RESPONDEM Ã CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. a 900 quilos, segundo informações ·que nos foram transmitidas pelo
SENADORES:
Governo do Estado. Entretanto, como o Senado se recorda, no auge
Petrônio Portella - Altevir Leal -José Esteves - José Lin· da colheita cm Goiás, o Governo Federal importou maciça quan·
tidadc de arroz italiano, de péssima qualidade, mas que serviu para
doso- Cattcte Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa Henrique de La Rocque - Helvídio Nunes - Wilson Gonçalves - ' que, naquela fase, quando a colheita estava sendo comercializada, os
Dinurte Mariz- Jessé Freire- Paulo Guerra- Augusto Franco ...: preços se aviltassem e mais uma vez o produtor rural fosse obrigado
Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Eurico Rezende a vender barato, o que tão caro lhe custou.
Na época, ocupei a tribuna pura protestar contra a importação
- Vasconcelos Torres- Gustavo Capanema- Otto Lehmann de arroz da Itália, no que fui secundado pelo Senador Brossurd,
Suldunha Derzi- Lenoir Vargas- Otair Becker.
porque percebi os efehos negativos daquela malfadada operação. Eis
O SR. PRESIDENTE (Mugalhães Pinto) - Votaram a favor
que elu em nada vinha contribuir para a normalizaÇão do mercado
do projeto, 16 Srs. Senadores e contra 24.
consumidor, pois aqui chegara quando a falta do produto já estava
O projeto foi rejeitadado,
suprida, especialmente pela safra do meu Estado e ainda pelas dos
r; o seguinte o projeto rejeitado:
Estados de Mato Grosso e Maranhão. Na época, a Imprensa
nacional, registrando o descontentamento das donas-de-casa que
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1975
adquiriam nos supermercados ."a papa italiana", que nem de longe
l>ispõc sobre a fiscalização pelo Congresso Nacional dos pode competir com o arroz produzido no Brasil, chegou a noticiar
contratos de serviços, com cláusula de risco, relativos a athl· que aquele arroz seria exportado, dado a maciça rejciçilo por parte
dadc monopolizada pela União, c dá outras providências.
dos nossos consumidores. Alguns meses depois, quando a maior
parte dos lavradores haviam vendido aos cerealistas as suas safras,
O Congresso Nacionul decreta:
eis que os prcçossubiram a alturas vertiginosas, quando uma saca de
Art. I• Qualquer contrato de serviços, com cláusula de risco, arroz em casca, que beneficiada. representa em média 45 a 46 quilos
relativo a atividade monopolizada pela União, dependerá, pura sua do produto pronto para o consumo, chegou a atingir no varejo até
execução, de aprovação pelo Congresso Nacional.
CrS 250,00 por unidade.
§ I• O contrato a que se refere este artigo será encaminhado
Na alta de preços vigentes nu cntressafra, viram os lavradores
pelo Presidente da República, ao Congresso Nacional, acompa· reacender suas esperanças c houve no meu Estado, como também cm
nhudo de mensagem esclarecedora de todos os aspectos da operaçilo,
Mato Grosso, Maranhão c por certo ainda cm outras Unidades, um
§ 2• O Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo, incremento de áreas cultivadas. Assim é que, cm Goiás, a área plan•
aprovará ou rejeitará a matéria, podendo recomendar reserva de tada cm arroz este ano, se elevou de 940.000 hectares para 1.180.000
q uuisquer cláusulas.
eu produção, auxiliada pelo bom icmpo, de chuvas quase normais e
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo.
luz solar abundante, dcvcn\ atingir um total superior a 1.500.000
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
toneladas de arroz, com excelente fato r de qualidade.
O Sr. Leite Chu•cs (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço u pala·
Entretanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, embora tenha ha·
vru paro uma decluraçilo de voto.
vido boas safras, continuam os rurlcolas goianos a enfrentar dificul·
dades c desestlmulos. Nas regiões de mais dilTcil acesso, dado ii im·
O SR. !'RESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Com a palavra o
possibilidade de se efctuur a colheita ainda no pcrlodo chuvoso, pela
Sr. Senador Leite Chaves, pura dcclaraçilo de voto,
falta de colhedeiras, secadores c armazenamento, aliada ainda its di fi·
O SR. u:rrE CHAVES (MDB- PR, Em dccluruçilo de voto.) culdudes de transporte, nilo foram raros os fazendeiros que, na
- Sr. Presidente, resumo minha decluraçilo de voto da seguinte impossibilidade de colherem, deram uos seus arrozais maduros, dcs·
forma: nu Comissilo de Constituiçilo e Justiça, o meu voto foi pelare· tino menos upropriudo c menos nobre, trunsformundo·os em pus·

I

-505tagcns parn os seus rebanhos, Isto porque, no mês de fevereiro, cm
algumas regiões de Goills, o preço pela saca do produto ainda dependendo de imediata secagem, chegou à aviltantc quantia de Cr$ 40,00,
o que nilo dava para pagar o imposto, a colheita c a sacaria. No meu
Estado, até agora, o Governo nilo iniciou a compra para a formação
dos seus estoques c os intcrmcdillrios encontram, assim, um terreno
propicio para aquisição do arroz, por preços que nem de longe enxergam a tabela de preços mlnimos fixados pelo Governo, embora
esta nilo faça ainda justiça ao trabalho do homem do campo, que irriga a terra com o seu suor.
Em Goiânia, segundo registra o jornal Folha de Gol••• cm sua
cdiçilo de anteontem, o preço oferecido c circulante na praça é de
CrS 85,00 por saca, ficando por conta do produtor as despesas de sacaria (CrS 5,00); imposto (CrS I 5,00); transporte (CrS 10,00);
secagem e pré-limpeza (CrS 4,50), sobrando liquido para o
agricultor apenas Cr$ 45,50 por saca, o que, de forma alguma,
corresponde aos custos reais de produção, que encarecem absurdamente a cndn ano.

O Sr. Orestes Quércla (MDB aparte?

SP)- Permite V, Ex• um

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP) -Apenas para acrescentar
este dado, sobre o qual agora vou me referir c que talvez esteja até
constando no discurso de V, Ex• Mas, para efeito comparativo,
acho que é importante. V. Ex• estlllcvantando um problema que é,
realmente, fundamental, tanto no meu Estado como no de V, Ex• c
no Pais todo, que é o da agricultura. Mas, com relação ao problema
do arroz, V. Ex• cita um dado concreto: o arroz, hoje, proporciona
ao agricultor que trabalhou na roça Cr$ 45,00, Gostaria de lembrar
.que o arroz comprado para ser semente custou ao agricultor de 180 a
190 cruzeiros a saca de cinqUenta quilos c, agora, depois da produção, o que sobra ao agricultor são CrS 45,00. Portanto, veja a
disparidade, a profunda injustiça a que estilo submetidos os agricultores deste Pais, por falta de um amparo, de uma programação do
Governo.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO)- Agradeço o
aparte de V, Ex•, que vem enfatizar, de forma clara, estar a agricultura brasileira ainda cm compasso de espera, aguardando que o
Governo lhe dê melhor sorte.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Ouço o nobre
Senador Saldanha Dcrzi,
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador
Lâzaro Barboza, diz V, Ex• que o preço do arroz é de CrS 45,00 a
saca. O Governo, através da CIBRAZE:M, está adquirindo a saca de
50 quilos a 85 cruzeiros, livre da sacaria e do ICM. Quer dizer que,
em Mato Grosso, vendemos a saca de 60 quilos que o Governo cstâ
adquirindo a 120 cruzeiros. Todas as agências do Banco do Brasil,
fora u CIBRAZE:M, também estilo adquirindo o arroz; pagam ao
agricultor 71 cruzeiros c· 50 centavos a saca ,de 50 quilos que,
transformando cm saca de 60 quilos, no Estado de Mato Grosso,
temos o valor de III cruzeiros c 68 centavos a saca livre da sacaria,'
ICM c FUNRURAL. Achamos, como V, Ex•, também, que nilo é o
preço ideal; dada a inflação, esperávamos, realmente, que o preço
fosse maior. Mas, devo dizer u V, Ex• que u esses preços que o Governo está adquirindo o arroz é subsidiado, porque a esses preços o arroz ficuru uo Governo brasileiro por 470 dólares a tonelada no porto
de exportação, quando sabe V, Ex• o mercado internacional estll
adquirindo arroz u 270 dólares a tonelada. Quer dizer que o Governo
brasileiro está subsidiando 200 dólares a tonelada do arroz. Sentimos
u dificuldade do Governo e nno vemos, no momento, como o

Governo terá meios de pagar mais pelo arroz, Agora, o que é preciso
-c V. Ex• tem razilo - é que evitemos os intcrmcdiãrios, porque
esses é que vão lã, nus lavouras dos pobres agricultores, comprar o
seu arroz a um preço vil. E: preciso maior ação c fiscalização do
Governo, para que o pobre agricultor não seja explorado pelos
intermediários, c que não aconteça como no ano passado que, depois
de toda a safra de arroz estar nas mãos dos intermediários c
atravessadores, forçaram a alta artificial neste Pais, na ganância de
ganhar mais dinheiro, c muitos capitalistas, aqueles que jogavam na
Bolsa de Valores, passaram a jogar na Bolsa do Arroz. Ai, então,
veio o Governo cm defesa do povo, do consumidor c importou uma
pequena quantidade do produto para regularização do preço c
impedir que, realmente, aqueles atravessadores c açambarcadores
viessem explorar o povo pobre que necessita do arroz para seu
sustento. E: natural que, com a inflação, os preços não sejam os
ideais, Não estão ganhando os agricultores o que merecem, mas
também, não vemos como o Governo possa vir cm socorro, pagando
·maior preço, quando jâ está subsidiando o arroz cm 200 dólares por
tonelada. Muito grato a V, Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sou cu que agra. dcço o aparte de V. Ex•, Senador Saldanha Dcrzi, para dizer que, no
mérito, a posição de V, Ex• não difere da minha. Apenas, V. Ex• é
do Estado de Muto Grosso, que parece estar tendo mais sorte do que
o Estado de Goiás porque, neste Estado - c é. nisto que reside o
cerne do nosso pequeno pronunciamento,' desta tarde- o Governo
ainda não iniciou a compra dos estoques regularizadores da
entrcssafra, que é o que vamos pedir no bojo do nosso pronuncia-
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Quanto à importação de arroz, que V, Ex• justificou como
necessária pura evitar o mecanismo da alta desenfreada de preços,
V, Ex•, consultando os Anais da Casa, poderá comprovar que o
arroz italiano aqui chegou no mês de abril do ano passado, quando
já o mercado consumidor estava abastecido pelas safras,
especialmente do meu Estado, do Estado de V, Ex• c do Estado do
Maranhão. E tanto é verdade que o próprio Ministro da Agricultura
chegou a fornecer à imprensa uma explicaçfio: u de que esse arroz
seria reexportado, porque não encontrou consumidores entre o povo
brasileiro.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador?
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - Mas esse arroz estava todo nas mãos dos intcrmcdiârios, que sonegaram ao público,
pura forçar uma alta injustificada do preço do arroz,

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Exutnmcntc.
O Sr, Saldanha Derzl (ARENA - MT) - E ai, o Rio Grande
do Sul; que foi beneficiado agora com o preço de 85, veio cm socorro
do Governo, dando arroz do seu estoque para que f9ssc distribuldo à.
população brasileira c impedindo que aqueles maus brasileiros
explorassem a mi seria do pobre consumidor.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - V, Ex• tem
inteira razão. Mas, torno a enfatizar que o arroz importado chegou
aqui numa hora já totalmente inoportuna,
V,

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- Mn- Estou de acordo com
Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado.

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Ouço, pela
ordem, o eminente Senador Evclásio Vieira de Santa Catarina e, cm
seguida, ouvirei V, Ex•, Senador Agcnor Maria,
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB- SC)- O mesmo panorama de
Goiás ê o de Santa Catarina. Hú a informação do Senador Saldanha
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-506Derzi de que o Governo está adquirindo o arroz a 85 cruzeiros. Em
Santa Catarina, esta compra niio é realizada pelo Governo e o nosso
produtor está vendendo u 65, a 70, a 60 cruzeiros. Ele gostaria e tem
interesse de reter o seu produto para esperar melhores preços. Mas
não existe rede de armazéns e silos, neste Pais. A fiscalização i:
secundária ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Exatumente,
O Sr. Evelásfo VIeira (MDB- SC)- ... porque o problema
reside exatamente nu ausência, na falta de uma rede. de armazéns e
silos.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) armazéns, de secadores, de transporte eficiente.,.

Há falta de

O Sr. Eve"slo VIeira (M DB- SC)- Esse i: o problema, sofre
o produtor de Goiás, sofre o de Santa Catarina e sofre o Brasil.

sessenta quilos. Ainda ontem, minha esposa comprou arroz u cinco
cruzeiros o quilo. Por ,que, cntii.o, esse arroz vale cinco cruzeiros na
nossa mão de consumidor- c nu mão do ruralista, do rizicultor, só
vale um cruzeiro e quarenta centavos? Muito obrigado; acho muito
oportuno o pronunciamento de V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
V, Ex•, Senador Agenor Mariu, o seu aparte que enriquece o meu
discurso despretencioso desta tarde.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- Permite V, Ex• mais
um aparte'!

• O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito
prazer.

' O Sr. Saldanha Derzf (ARENA - MT) - O nobre representuntc de Suntu Catarina, Senador Evelásio Vieira, fala que não
O SR. t,\Zt\RO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o chegou o preço de oitenta e cinco cruzeiros a Santa Catarina. Realmente, S. Ex• tem razão. Foram escolhidos três Estudos para
aparte do nobre Senador Evelásio Vieira e ouço, agora, o nobre
contribufrem
para o estoque regulador; foram os Estados de maior
Senador Agenor Maria.
produção: Rio Grande do Sul, que deu uma grande contribuição na
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Lázaro Barboza,
hora da crise do arroz no Brasil, Mato Grosso e Goiás. Em Sunt•
o problema do arroz não é resolvido porque oão querem resolver, 85 Catarina, o Banco do Brasil está adquirindo o arroz a setenta c um
quilos de arroz produzem 60 quilos de arroz descopado, pelo qual cruzeiros e cinqUenta centavos, livre de ICM, do FUNRURAL e de
estamos pagando, em Brasflia, o preço de cinco cruzeiros o quilo; sacaria, o que vale dizer cento e onze <:ruzeiros e sessenta e oito
portanto, 300 cruzeiros. 85 quilos de arroz, produzindo 60 quilçs de centavos a saca de 60 kg. E, quunto a cstocugem, niio tenha medo
arroz descopado, proporcionam 7 quilos de farelo e 3 quilos de S. Ex• o Sr. Senador Evilúsio Vieira, porque a CIBRAZfiM está
9uirera...
·
aparelhado paru estocar toda a produção brasileira de arroz c soja,
pois foram postos à sua disposição todos os armazéns do IBC, no
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Que também
Brasil. Então, o Banco do Brasil está adquirindo arroz, que i: imediatem valor comercial.
tamente transportado para os armazéns do I BC. Nilo haverá dificul·
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - ... que é vendida a 2 dades - acredito - para a estocagcm dos cereais, este ano, no
Brasil. Tem razão S. Ex• o Senador Agenor Maria; enquanto o procruzeiros o quilo; o farelo custa I cruzeiro e 50 centavos, Os 60 quilos
de arroz bom representam -a 5 cruzeiros o quilo - 300 cruzeiros. dutor vende a 120 cruzeiros a saca de 60 kg em Mato Grosso, Goiás c
Rio Grande do Sul, o arroz está sendo vendido a preços escorchuntcs
O intermediário, que se locupletar com o suor desse rizicultor, fica
com um valor maior do que o que está pagando. Ele paga o arroz a pelo intermediário, pelo maquinista, pelo industrial. Há uma ânsia,
84 cruzeiros- c o Governo, no caso, está sendo o intermediário uma voracidade do comerciante e do industrial, no Brasil, de se
· e fica com 85 cruzeiros de lucro, porque arroz não i: bicho do outro enriquecerem à custa da pobreza, da miséria do agricultor brasileiro.
mundo, 85 quilos de arroz, sendo bom, produzem 60 quilos de arroz Então, temos só uma solução- e chamam em todos os momentos,
cm discursos, nesta Casa, contra a estatização -: só poderemos
descopado, ...
corrigir estes desmandos dos intermediários se estatizarmos as
O SR LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Exatamente.
compras dos cereais no Brasil, entregando-os aos distribuidores a um
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - ... 7 quilos de farelo e 3 ·preço tabelado. Esta é a solução; de outra maneira, não há meio de
quilos de quirera, esta ao preço de 2 cruzeiros. Todo mundo precisa impedir a voracidade, a ganância do intermediário contra a pobre
população brasileira.
de quirera; as fábricas de cerveja precisam, a demanda é muito
grande. O farelo, também, n demanda é muito grande, todo mundo
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
quer. Mas o arroz, lá nu roça, não tem valor. Depois, a nossa
V. Ex•, Senador Saldanha Dcrzi, mas creio que niio será ncces~ário
maquinaria i: insuficiente; nós não temos condições de produzir o chegarmos a estatizar a comercialização da produção agrfcola para
arroz que estamos produzindo, porque não temos maquina nem para coibirmos tais abusos. O Governo tem condições de empreender
colher; as nossas colhedeiras são completamente superadas; em i:po· uma fiscalização rigorosa c impedir que o produtor e o consumidor
cas invernosas, não têm condição de entrar no arroz, por causa da continuem a ser lesados.
lama: atolam, e se forçar, quebram. Precisamos de colhedeirus de
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V, Ex• me permite mais
arroz com esteiras, que possam entrar a qualquer época, porque o
arroz não vai esperar que a máquina chegue; tem de chegar a um apurte?
máquina nu hora em que o arroz quiser que chegue. Nos falta
O SR. L,\ZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito
máquina, nos falta secadeira; apenas 5% dos produtores de arroz prazer.
deste Pais ti:m máquinas, secadeiras e colhedeirus, 95% i: o
O Sr. Agenor Murlu (MDB- RN)- A terra virgem custa hoje
intermediário que tem, que vai lá colher, se interessar a ele,' caso
ao
agricultor,
depois de feita a colheita, 3.720 cruzeiros. Ele paga,
contrário nUa vai.
puru destacar um hectare, 1.200 cruzeiros; n semente, pura pluntur
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - E chegam a um hectare de arroz- 50 quilos - nu bnse de 5 cruzeiros o quilo,
cobrar ati: vinte e cinco cruzeiros por suca, como em algumas regiões custu 250 cruzeiros uo rizicultor; a semente limpa vale 100 Cl'lizeiros;
de Goiás.
dois sucos de adubo custam 200 cruzeiros; gradear o terreno custa a
O Sr. Agcnor Maria (M DB - RN) - Não resolvem, porque bugutela de 250 cru1.eiros; pura colher, ele paga dez cruzeiros à colhe·
não querem resolver. O preço mfnimo i: uma balela, não tem sentido. deiru; ele pugu 8 cru•eiros purn secar o seu urroz. Em terras de
Por que o preço mini mo de oitentu e cinco cruzeiros pura o urro•. primeiro uno, se for um uno normal, se ele colher 1.800 kg por
como se isto representasse algumu coisa? Estamos pugundo - os hecture . -suo 30 sucus, o dobro da produção de Goiás - ele vui
perder 1.000 cruzeiros por hecture, vendendo a esses preços de 85
consumidores - trezentos cruzeiros por um suco de arroz de
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com o cálculo aqui, que me foi fornecido por um rizicultor de
Muto Grosso; custa-lhe, cm terra de segundo ano, 2.520 cruzeiros; c
terra de primeiro ano, que requer destacamento, vai pnru 3.720
cruzeiros a despesa. Essa é a despesa do rizicultor cm ano normal,
colhendo trinta bolsas de sessenta quilos, que equivalem a 1.800
quilos por hectare. A este preço de 85 cruzeiros, o agricultor perde
dinheiro. De forma que só hã uma condição: o Governo tem de
subsidiar o produto na mão do agricultor. A única salda é essa,
porque ninguém pode continuar, no interior do Pais, trabalhando e
perdendo dinheiro. Não encontro um só agricultor, aqui, ali ou
acolá, nesta Nação, que vivendo só da agricultura, nestes últimos
cinco unos, tenha ganho dinheiro. Não hã nenhum. O Senador Sai·
dnnha Derzi tem toda a razão quando diz que o intermediário vem
se locupletando do suor de um ou de outro, porque, na verdade, não
sei quem está sofrendo mais neste Pais, se é o produtor, que produz,
ou se é o homem da cidade, que consome. Ambos estilo sendo sacri·
ficados, estrangulados na sua economia pela ânsia· criminosa do
lucro fácil na mão desses verdadeiros tubarões. Obrigado n V. Ex•
~:stou

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o
aparte de V. Ex• e ouço o nobre Senador Evclãsio Vieira.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Não posso concordar
com a afirmação feita pelo ilustre Senador Saldanha Derzi quando
diz que a CIBRAZIOM dispõe de armazéns, de silos. Santa Catarina
nfio teni, Senador, e o preço que vem sendo pago lã não corresponde
à realidade,
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- Todo o arroz que for
adquirido cm Santa Catarina imediatamente sorã transportado para
os grandes armazéns de São Paulo c Paraná, do IBC. Não tenha
V. Ex• preocupação, porque, nesta safra, não haverá dificuldades de
armazenagem dentro do Brasil. Pelo menos são essas as informações
que tenho da CIBRAZIOM.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - SC) - V. Ex• tem as informações da CIBRAZIOM; cu estive sábado no Município de
Massaranduba, maior produtor de arroz do meu Estado, c os
produtores me disseram -

não um, mas dezenas -

que estão

vendendo o arroz a 60 cruzeiros, porque não existem na região
armazéns, nilo existem silos, Senador.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - O Banco do Brasil
adquire c transporta esses produtos, imediatamente. Silo essas as
informações que recebi da presidência da CIBRAZIOM.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço nos
Senadores Evclãsio Vieira, Agenor Maria e Saldanha Dcrzi, pelos
apnrtes, que movimentam e valorizam o meu discurso.
Lembro-me, eminente Senador Saldanha Dcrzi, de conversa
mantida com um fazendeiro goiano, há cerca de aproximadamente,
quarenta dias. De Araguuína, por telefone, ele me informava que,
naquela data, havia soltado uma boiada em sua lavoura, com cerca
de 100 alqueires goianos de arrozais maduros. Entendi que aquilo
era um absurdo; c quando protestei, ele me respondeu de forma
singular, Senador Saldanha Dcrzi. Disse-me ele: "Senador Lúzuro
Bnrbozu, nntignmcntc, no meio simples dn zona rural, entre u gente
desculçu e unalfubeta, que vivia do cubo da enxada, distinguiu-se o
gruu de maior ou menor simplicidude, pela quantidade de cordões
que os lavradores conduziam nos bolsos, pura amarrar as barras das
cuiçus, ou atrelar uma ferramenta qualquer. Mas, hoje, Senador,
mede-se o grau de idiotice do lavrador pela quuntidude de lavoura de
arroz que ele planta.
Veja, V. Ex•, como nu prática u teoria é: outru.
Diz a CIBRAZIOM que nilo fulturú armazéns este uno, mus,
inlciizmente, no meu Estudo, principulmente nus regiões muis
longlnquas, como o Norte goiuno, chegou a atingir as ruius da drammicidude, Senudor Saldanha Derzi.

Continuo, Sr. Presidente:
No interior mais distante, sobretudo no Norte goiano, a
situação é mais aflitiva, Os preços oferecidos não atingem a
Cr$ 60,00, com todas as despesas anteriormente citadas por conta
do produtor, que acaba, assim, por receber menos de Cr$30,00 por
saca.
Acresce ainda, Sr. Presidente, o fato lamcntâvcl de que só pode
gozar de garantias do preço mlnimo, no meu Estado, aqueles que
conseguiram financiamentos do Banco do Brasil c tenham sido •
capazes de -cm meio às chuvas - colher, ensacar, transportar,
secar c armazenar o produto, o que não é privilégio de todos. Os que
plantaram por c~nta própria, exauridos financeiramente à época da
colheita, não encontram outro remédio senão entregar o fruto do seu
trabalho, por qualquer preço que lhe seja oferecido. E nem se diga
que estes são uma minoria insignificante; pois cm Goiás, eles são
rcsponsãvcis por aproximadamente 40% do total de nossas safras. E
o que é mais grave: eles são quase sempre os simples lavradores sem
terra, que plantam cm regime de parceria, ou são' pequenos
proprictãrios rurais perdidos nas imcnsidõcs do território goiano,
distantes das agências do Banco do Brasil; c que ni!o têm condições
de enfrentar viagens constantes c suportar a espera que enerva c cansa, nos balcões das carteiras de Crédito Agrícola, enquanto vencem a
burocracia oficial, que cmbo.ra atenuada nos últimos tempos,
reconhecemos, ainda é: o horror do desinformado e pobre
lavrador brasileiro. E enquanto isto acontece, enquanto jâ hã três
meses existe abu'ndância de arroz que pela falta de preços no campo,
tem servido de pastos às boiadas, o consumidor também
desprotegido, continua como disse o Senador Agenor Maria: vitima
da ~unância ~~smcdida de uns poucos c tem que pagar, ainda hoje,
aqut em Brastlta, Cr$ 25,00 por um pacote de 5 k de arroz, que cchga
assim à mesa dos consumidores à razão de Cr$ 225,00 por saca, ou
seja: cinco e até: seis vezes mais do que recebcllquido aquele que 0
produz.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço, nesta oportunidade, um
apelo e um protesto às autoridades rcsponsâvcis pelo sctor.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT) -Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito

prazer.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nob<c Senador
Lázaro Barboza, nós conhecemos o drama do agricultor brasileiro;
mas o fenômeno é mundial. Sua Excelência o Senhor Presidente
Ernesto Gciscl, num extraordinário discurso proferido 16 na França,
clama contra a desumanidade dos pulses altamente industrializados c
civilizados do mundo cm querer massacrar os pulses cm
desenvolvimento ou emergentes~ como o Brasil c vários outros. E,
quando procura atirar a sua politica externa para a Europa, é porque
o Brasil está cansado, também, de ser sacrificado pelos tentáculos do
monopólio mundial, a sacrificar pulses que lutam pelo seu desenvolvimento, como é a nossa Pátria. Veja, V. Ex• - nós que
exportamos, no uno passado, o açúcar a 1.027 dólares a tonelada nilo alcançamos, este ano, mais de 370 dólares a tonelada. Nós que
exportamos o soja a 600 dólares a tonelada, no mercado in·
ternacional, este ano, o soja cstã a 178 dólares por tonelada. O arroz,
que custa ao Governo, ao preço mlnimo que ele fixou no porto de
exportação, 470 dólares a tonelada, o mercado internacional nos
oferece 270 dólares, Observe V. Ex• as grandes unções industrializadas e poderosas do mundo que estilo n massacrar aqueles pulses que
produzem matéria-prima c artigos de primeira necessidade. Bem tem
razão Sua E•cclência o Senhor Presidente da República quando grita
ao mundo que é preciso h.11vcr mais humanidade no tratamento
daquelas nações que querem, realmente, sair da miséria, do subdcscn.
volvimento c se apresentarem no mundo tnmb~m como uma
potência emergente. Certo cstã Sua Excelência o Senhor Presidente

;':
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reconhecer que, realmente, é isso o que está acontecendo no mundo:
nações, como a nossa, sacrificadas pelas mais potentes. Mas, o Brasil
tem lutado c cubsídíado todos os produtos de primeira nccccsidadc,
assim como tem subsidiado os agricultores, sobretudo no calcârio,
cm que lhes dâ cinco anos de prazo, sem juros; no fertilizante, cinco
anos de prazo c lhes paga 40% do seu valor. Então, o Brasil, dando
esse preço minímo, que não é o justo, mas, também, é o razoâvcl,
está fazendo um esforço cxtraordinârío, cstâ ajudando para que,
realmente, esta Nação saía da sua condição de Pais subdesenvolvido
c tenha lugar ao sol no concerto das nações do mundo.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
V. Ex•, eminente Senador Saldanha Dcrzí, c entendo também, que
devemos aplaudir~ Presidente da República quando, cm terras curo·
pi:ius, denuncia a ganância das nações ricas e a incompreensão das
me.<mu.< para com os países cm vias de desenvolvimento. Da mesma
forma. como Sua Excelência acaba de reconhecer a açào nefasta de
grupos internacionais c da açào, mesmo de governos de países
desenvolvidos, i: mister também, nobre Senador, que nós, do
Congn:s.<o Nacional, criemos instrumental de leis necessárias para
litzcr com que as multinacionais, que operam no Brasil, tenham, um
pouco menos de liberdade cm sua açào c maior respeito ao povo e ao
Pais que as acolhe. Que tenham os seus lucros, os lucros do seu traba·
lho, mas que não se enriqueçam da noite para o dia, à custa do suado
trabalho do povo brasileiro.

que, realmente, niio basta o Governo reconhecer c protestar contra a
ação gananciosa das multinacionais que operam livremente, à
vontade, no Brasil. C;: preciso uma atuação concreta no sentido de
impedir o lucro demasiado, o lucro ilicito, que tem sido a tônica das
multinacionais cm nosso Pais.
O Sr. Evelislo Vieira (MDB- SC)- Dâ licença de um aparte~
O SR: LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço o aparte
de V. Ex•
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- O dcscquilfbrío da balança de pagamentos se acentua contra o Brasil, através de manufaturados brasileiros e não temos perspectivas auspiciosas para
buscar uma diminuição. Nosso entendimento é que poderia ser
atravês de produtos agrícolas, a prazo curto, mas, para isso há
necessidade de aumentar' a produtividade no Brasil. Temos, este ano,
uma super-safra de arroz, mas, não temos possibilidade de exportar
porque nosso preço é muito superior ao dos outros países.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Por que o nosso preço de custo i: tão alto? C;: porque aqui pagamos insumos a pre.
ços cxorbitnntcs, escorchantcs. Mas, por que isso ocorre? C;: porque a
maioria das empresas que operam com insumos são empresas estrangeiras, que impõem preços.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - SC) - Correto, C;: uma das

causas.
A falta de tecnologia avançada, a falta de armazenagem ...

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) -

Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito
prazer, nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. Oretlet Quércla (MDB - SP) - Tive oportunidade de,
anteriormente, fazer um aparte ao seu discurso, que é oportuno c
interessante. Com relação ao aspecto da comercialização, realmente
o nobre companheiro Saldanha Dcrzi tem razão, assim como V. Ex•
Hoje, a comercialização dos produtos agrícolas, cm nosso Pais, é
feita essencialmente por empresas estrangeiras, que têm um esquema
distribuído cm toda a nação brasileira. Essas empresas - as
multinacionais que comercializam os produtos agricolas em nosso
Pais- dominam e fazem o que querem a respeito dos interesses da
agricultura, dos interesses da lavoura, fabricando preços no seu
interesse contra o do agricultor. Quero, com meu aparte, tifo.
somente, nobre Senador Lãzaro Barboza, dizer o seguinte: o Senhor
Presidente da República reconhece que existe ganância das mui-·
tinacionuis. Ora, evidentemente que existe ganância das multi-.
nacionais, porque sempre o comi:rcio foi feito através do incentivo.
da ganância. O que importa não é reconhecer que isso
existe, e nem cabe apelar às empresas estrangeiras para que sejam
mais boazinhas, eis que elas nunca o serão. O que importa é que o
Governo arme a Nação brasileira de IIm instrumental que impeça a
atividade dessas empresas no Pais, cm defesa dos in !cresses nacionais
c do agricultor brasileiro. A Oposição cstâ, através da palavra dos
seus eminentes líderes, do seu programa c da sua predisposição, às
ordens para dotar o Governo de instrumental juridíco c legal que
proteja o Pais, bem como os agricultores, da sanha desses grandcsl
interesses estrangeiros que, hoje, dominam o nosso Pais. Portanto, o
que compete realmente i: uma tomada de posição da parte, principal·
mente, do Governo, no sentido da proteção da comcrcíalízaçilo
agricola. Assim, repito, ao Governo cqmpetc a responsabilidade de
proteger a agricultura brasileira, c, no que couber, cm termos de
colaboração. O MDB, evidentemente, coerente com o seu programa,
com a sua pregação de apoio à agricultura brasileira, estA às ordens
para proteger a nossa agricultura, para proteger o nosso Pais.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o
aparte de V, Ex• Senador Orestes Quércia c aproveito para dizer

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - A falta de
tecnologia, disse bem V. Ex•, o alto preço das mãquínas, para que
pudéssemos, assim, mecanizar totalmente a agricultura brasileira é
outro fator, bem como o armazenamento.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Certo. Hâ pouco, o Senador Saldanha Dcrzí defendeu a necessidade de o Governo intervir. C;:
tese que temos defendido, aqui, de uma ação no campo da
comercialização dos produtos agrícolas, c registre-se que o Governo
tomou uma iniciativa, criando a INTERBRÁS, empresa com a
finalidade de proceder à comercialização externa dos nossos produtos, niio só os manufaturados, mas, também, os agrícolas. f:. minha
impressão nítida de que essa empresa darâ uma grande contribuição
no setor da comercializaçiio, o mais critico no campo da agropccullría brasileira. Era a intervenção que desejava fazer, no sentido de
prestar alguma colaboração ao brilhante discurso de V. Ex•, não apenas na defesa do nosso agricultor mas, também, na própria defesa do
desenvolvimento nacional.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00) - Muito
obrigado, Senador Evclásio Vieira. V. Ex• valoriza, uma vez mais, o
meu discurso.
O Sr. Asenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V. Ex• um

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com prazer,
nobre Senador Agcnor Maria.
O Sr. Asenor Maria (MDB- RN) - O Senador Saldanha
Dcrzi falou a respeito dos subsidias dos fertilizantes, dos insumos c
das máquinas agrícolas. Realmente, o Governo vem subsidiando a
produção. Entretanto, nota-se um aspecto muito interessante e
evidente: quem trabalha com fertilizantes enriqueceu, mas o
agricultor empobreceu. Quem trabalha com fertilizantes ganhou
fortuna, mas o que aconteceu? A nossa produção diminuiu. A produção de Goiás está caindo, ano a ano. Aumentou o espaço físico mas a
produtividade não aumentou. De forma que o problema precisa ser
estudado com uma certa profundidade, porque subsidiar máquinas e
empobrecer o agricultor realmente não tem sentido.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- C;: promover o
desenvolvimento Os uvessus.
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-509O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Quem trabalha, quem é
o dono dessa maquinaria? Não somos nós. O Governo favorece,
estimula, subsidia, mas o agricultor empobrece, sua produção não
aumenta. Recebi do Secretário da Agricultura de Goiás um
documento realmente sério, no qual se vê: que a produção de arroz
daquele Estado tem diminuído c aumentado as despesas com fertilizantes. Muito obrigado.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sou eu quem
agradece a V. Ex•, Senador Agcnor Maria.
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O Sr. Saldanha l>mi (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte'? (Assentimento do orador.) O Governo pouco mais pode fazer cm favor do agricultor. Realmente devemos reconhecer, que
o Governo tudo está fazendo para amparar a produção, porque os
insumos da agricultura são todos financiados pelo Governo, e com
juros subsidiados, e tudo o mais: maquinaria\ tratares, colhedeiras,
etc. O Governo está dando uma ajuda de 7%. O Governo está
contribuindo, dando ao agricultor 25%, para que ele venha a utilizar
o dinheiro do Governo, a fim de trabalhar c produzir pelo Brasil.
Porque na inflação, em que os juros estão nos custando 32%, o
Governo está dando a maioria dos seus financiamentos, a 7%, em fa.
vor da agricultura. Realmente há erros e V. Ex•s, Senadores Lázaro
Barboza e Agenor Maria,tê:m razão. O Governo está atento à produção. E disse ainda Sua Excelência o Senhor Presidente da República
que não poderemos ser um Pais realmente forte, uma potência
emergente, sem uma agropccuária forte, sem essa infra-estrutura
para que possa dar embasamento à nossa industrialização. Há nbu·
sos de todas as multinacionais, que estão enriquecendo, é verdade, à
custa do produtor brasileiro. Mas o Governo está procurando as·
sistir à nossa agricultura, dentro de suas possibilidades, c tenho a
certeza de que dentro desses extraordinários programas que ai estão
- POLI CENTRO. PRO DOESTE, PRONAPE o grande programa
agora de Dourados, o PROAG RO. Temos certeza de que o Governo
está atento e virá, numa defesa permanente, em ·favor do produtor
brasileiro, especialmente do homem do campo. Esta é a preocupação
máxima de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Mui·
to grato pela atenção de V, Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sou cu quem
ngrudcce o aparte de V. Ex•, Senador Saldanha Derzi, dizendo que
não desconhece os esforços do Governo nesse sctor. Mas entende
que o Governo ainda age muito timidamente.
Basta dizer que algumas empresas que comercializam com adu·
bos c fertilizantes não têm tido qualquer controle por parte do
Governo, chegando a impor no agricultor nacional fertilizantes
falsificados, que nada têm de fertilizantes. E isso foi comprovado
aqui no Senado da República. E o que aconteceu? Acuso o Senado
tem notícia de que algum dos dirigentes dessas empresas esteja
pagando pelos seus crimes? Houve uno. Senador Saldanha Dcrzi, em
que os fertilizantes chegaram a subir 200% no seu preço.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Ate 300%, cm fun·
çilo du crise mundial do petróleo. Esse foi um fenômeno geral.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB -GO)- Mas nem sem·
pre. O que acontece é que a crise internacional do petróleo passou n
servir de ptmo de fundo pura acobertar inúmeras atividudes de
empresas estrangeiras que operam no Brasil c que sempre invocam,
como justificativa pura a imposição de preços, a alta internucionul
do petróleo.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Eslol4 plenamente
de acordo com V. Ex• I! preciso uma uçilo mais séria c, tenho a certe·
zu de que o Governo vai tomur providências contru essas nrmus que
comerciam nilo só com fertilizantes, com os insumos du ugriculturu ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Exulo.
O Sr. Saldanhal>crzl (ARENA- MT) - ... especialmente <om
ns muquinurius- tratares, colhcdcirus. fi pn:dso umu uc~o sí:riu do

Governo porque essas firmas, realmente, estilo se enriquecendo c
empobrecendo o pobre agricultor. O Governo está atento c irá tomar
as providéneias; já há estudos para um controle maior. Virá
naturalmente, nesta Nação, uma grita de que vamos estatizar tudo;
vamos controlar tudo; não há um livre comércio no Brasil. Mas, cm
função da produção, somos favoráveis a que o Governo tome medi·
das sérias e dr(tsticas a fim de coibir o abuso que causa o
empobrecimento do nosso agricultor cm favor da sua riqueza cada
vez maior.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - V. Ex• tem
inteira razão. Agradeço a colaboração que truz ao meu pronuncia·
mento. Só esperamos, todos nós, Senador Saldanha Dcrzi, que o
Governo consiga agir depressa porque, continuam seguindo o
caminho que temos palmilhado, chegará o dia cm que teremos de
importar arroz du Itália, não apenas temporariamente pura aliviar o
mecanismo da oferta e procura do cereal no mercado, mas para
alimentar toda a Nação brasileira ...
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT)- Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.)- Esteja V. Ex• tranqUilo que esse dia não chC:gará no Brasil.
·
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - ... importar
frutas da Argentina, carne do Uruguai, feijão, cebola, etc. ti preciso
que as providências venham rapidamente, nobre Senador Saldanha
Derzi, porque o povo brasileiro jú está cansado de uguurdá·las. Não
tenho dúvidas de que o Senhor Presidente Ernesto Gcisel, tem condi·
ções de, a curto prazo, iniciar uma açào vigorosa no sentido de defen~
der aquele homem trabalhador que moureja no campo e cria a
riqueza nucional. Bastu. se decidir a tanto.
Ouço V. Ex•, nobre Senador Agenor Muriu.
O Sr. Agcnor ~brio (MDB - RN) - Senador Lázaro Bar·
boza, como os fertilizantes c os adubos, cada dia mais caros,
esterilizam o solo, ao invés de levar o húmus, os defensivos também
aumentam de preço e têm diminuído o seu poder letal. Conheço
defensivos com os quais as formigas engordam. Pnga·se dez vez
mais, e a formiga está engordando a cada ano. Realmente, é preciso
haver providências por parte do Governo, uma fiscalização s~ria,
porque o agricultor está sendo roubado pela maioria destas firmas
que incutem, através de propaganda, em suas cabeças, que comprem
- e eles compram. E realmente é um prejuízo totul. O discurso de
V. Ex•, que vem tendo a ajuda desde o inicio do Senador Saldanha
Derzi, da ARENA, ê: muito importante porque ê: uma critica
construtiva. Acredito que o Governo, tomando conhecimento, como
hil de tom'ar deste pronunciamento, saberá criar as condições que
possam na realidade defender o rurícola nacional. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. LÁZARO DARBOZA (MDB - GO) - Sou cu que
agradeço u V. Ex• e espero mesmo que as autoridades responsávds
pelo setor tomem conhecimento dos nossos debutes desta tarde.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, faço nesta oportunidade como dizia- faço um apelo e um protesto às autoridades responsú·
vds pela agricultura brasileira. Um protesto veemente contra esse
estado de coisas que deixam ao desamparo o homem que produz e o
que consome. averdade, nobre Senador Saldanha Derzi, que somos
um povo que fez uma opção de vida por um regime de livre iniciativa
e entendemos que u·livre e sadia concorrência é um fator estimulunte
nn vidu comercial de umu Nação, mas também é verdade que o
Governo tem o dever de impedir abusos, sob pcnu de gernr profan·
dns inSiltisl'uções que comprometem u vidu política e socíul, pelos
dcsnivcis que tais futos geram c uccntuum ..
O upelo, Sr. Presidente, é no sentido de que o Governo inicie
imediatumcnte u compra de arroz cm Goi6s paru a formação dos
estoques r~guladorcs da entrcssufru c que não compre somente
dmJUC!cs que têm nnunciumcntos do Bunco do Brasil, !lUIS dt: todos
que, acrcditundo no trubulho como formu de uuto-rculizuçi\o, sob os
rigores do sol inclemente ou dus chuvus, de mãos calosas, pés descul·
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médica c sem escola para os rtlhos mas que, com o trabalho diário o
ano inteiro, com seus suores, constrOem a grandeza nacional.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Alexandre Costa, (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte díscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O artigo 20 do Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro passado,
ao reajustar vencimentos c salários dos servidores civis do Executivo,
Magistratura e do Tribunal de Contas da União reproduziu os
termos do art. 9• do· Decreto-lei n' 1.348, de 24 de outubro de 1974,
que redundou cm sério prejuízo para servidores aposentados,
especialmente os Agentes Fiscais de Tributos Federais. Vêm sofrendo eles uma constante redução cm seu proventos, o que é inconstitucional e ilegal. Tal como se deu com o mencionado artigo 9•, o artigo
20 do recente Decreto-lei de reajuste de vencimentos c salários para o
funcionalismo implica cm nova perda para os Agentes Fiscais,
justamente alarmados diante de tratamento tão discriminatório c
injusto. Além, repetimos, de inconstitucional.
lô: que se recusa a esse pessoal o aumento a que faz jus, sob o
pretexto de que o percentual de 30% de reajuste não se aplica senão
sobre: parte de seus proVentos. Conforme nota um de meus missivistas, trata-se de "maliciosa limitação - reajuste apenas calculado sob
vencimento-base, feita indistintamente". Isso porque, no tocante aos
Agentes Fiscais, seus proventos são irredutíveis, já registrados no
Tribunal de Contas da União, unificados na folha de pagamento c
no contracheque, compreendendo, além dos vencimentos que percebiam na atividade, a "gratificação de exercício", instituída por
compensação pelo Decreto-lei n' 1.029/69 c, cm seguida, adicionada
ou incorporada aos mesmos proventos, por determinação consignada no Decreto-lei n• 1.099, de 1970.
Sr, Presidente, reiteradamente temos clamado, desta tribuna,
contra a injustiça que vem sendo cometida contra os inativos, u cada
reajuste de vencimentos do funcionalismo pÜblico. Esse um procedimento dos mais injustos c flagrantemente inconstitucional, pois contraria artigo expresso da Constituição cm vigor, que não permite tal
discriminação. lô: lastimável que o Governo menospreze de tal forma
aqueles que durante trinta ou quarenta anos serviram ao País, exercendo cargos públicos cm todo o território nacional, negando-lhes,
nu inatividadc, aquilo que lhes é assegurado pela Constituição. Esta
uma discriminação odiosa c que gera insegurança c intranqUilidade
não apenas entre os inativos, mas sobre todos aqueles que, sobretudo
já avançados nos unos, sentem o desamparo cm que ficarão tão logo
s~ aposentem!
E os Agentes Fiscais têm sido vítimas prcdilctus de procedimento tão injusto c errado. O prejuízo desses aposentados cresce a
cada reajuste de vencimentos do funcionalismo, criando-se uma
situação insustentável. Pura melhor demonstrar o que afirmo, aproveito quadra elaborada pela Associação Nacional dos Agentes do
Fisco Federal, visando inibir a redução do proventos que lhes foi
imposta tanto pelo Decreto-lei n• 1.445, de 13 de fevereiro passado,
como pelo de n• 1.348, de 24 de outubro de 1974. De sua leitura é
fácil verificar estarmos diante de uma situação que não pode perdurar.
Concluo, Sr. Presidente, observando, novamente, que deve o
Governo atentar pura circunstância que reputo da maior gravidade:
atingindo tilo fortemente o pessoal inutivo, na insegurança e intranqUilidade se lança também o funcionalismo utivo, que vé insegurança
c animosidade u uguurdll-los precisamente quando já no início da velhice, quando deveriam ser umpnrudos pelo Estudo u que servem.

Essa uma política suicida, pois o Estado vai demonstrando sua indisposição de amparar, na inatividadc, a quem o sirva com dedicação
nos anos de vigor pura, na velhice e na doença, nbandonlt-!os ao
infortúnio, mesmo que pura isso tenha que desacatar urtigo expresso
de nossa Constituição. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) -Concedo a palavra ao
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com todo o respeito por uma decisão judicial que acaba de ser
proferida em Barra Mansa, pelo Meritíssimo Juiz Substituto daquela
Comarca, vou ler, para constar dos Anais, acórdão do· Tribunal Regional do Trabalh9 da 3• Região, com sede cm Belo Horizonte, que
aborda procedimento do Juiz Gilson Vitral Vitorino, ao tempo cm
que exercia a judicatura trabalhista no Estudo de Minas Gerais.
Estou certo de que o documento referido chegará ao conhecimento do Sr. Ministro da Justiça, do Serviço Nacional de Informação e do Conselho de Segurança Nacional.
Passo a ler o documento cm qucstilo:
Suspeição do Juiz
-O fato de haver o Juiz, pouco antes de proferir a sentença, sido sócio, com o patrono de uma das partes, de um
escritório de advocacia, é suficiente para caraCterizar a suspeição prevista no art. 801, letra d, da CLT. O interesse na deci·
são da causa, nessa hipótese c, embora possa não existir conscientemente e não estar atestado por provas diretas, é de
deduzir-se, circunstancialmente, daquela situação socictúria,
podendo mesmo localizar-se no plano do subconsciente. Em
face da cxceçãa de suspeição, c desde que se fundamente cm
ulgum dado objctivo, é preferível c aconselhável que o Juiz u
acolha, para não pôr cm jogo seu conceito moral perante os
jurisdicionados c, principu!mcnte, pura não ensejar, no meio
social, conjecturas desprimorosas c nocivas ao prestígio da
Justiça.
TRT. 3• Reg. 2.15í/72- Ac. I• T., 4-12-72,- Rei. Juiz
Paulo Fleury du Silva e Souza.
Vistos, relatados c discutidos os presentes autos de recur·
so ordinário, cm que são I• recorrente, lndúst•ia Maurício
Ltda., 2• recorrente, Marta Guimarães e, recorridos, os
mesmos.
Relatório- A 2• recorrente reclamou contra a I•, ale·
gando despedida injusta e pleiteando indenização dobrada,
aviso, férias, su!ário-fam!lia, 13• salário proporcional. Com a
inicial juntou atestado de pobreza c o advogado que a subscreveu solicitou uo Juiz que o admitisse como patrono du
reclamante.
Feita a notificação, a reclamada entrou com pedido de
paralisação do feito, alegando que, anteriormente, propusera
contra a reclamante uma ução de consignação cm paga·
mento, versando sobre matéria idêntica à da rcclumatória; c
csclurecendo que a consignatóriu se achava cm curso, com
audiência de instruçilo e julgamento já designudn, devendo·
se, por isso, evitar a possibilidade de duplicidade de julga·
menta.
Tu! pedido foi deferido, determinando o MM. Juiz que
se aguardasse u decisão da ução consignatóriu, E proferida
esta, no sentido de sua improcedência, teve lugar o prosseguimento du rcclumutória, A rec!umudu, então, apresentou de·
fcsu nu qual alegou: que a reclamante fora dispensada cm 3012-53, recebendo u iudenizução devida conforme a legis!uçilo
no tempo em vigor; que seis meses após foi readmitida, hu·
vendo optado pelo FGTS em 6-1-67 e, em acordo com a
emprcgadoru, recebido a indcnizução pelo tempo anterior,
no valor de Cr$ 76H,45, cm 31-H-67, de conformidade com o
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disposto nu Lei n' 5.107, de 13·9·66, que esse pagamento foi
homologado pelo Juiz c, ainda que assim nilo fosse, já estaria
prescrito o seu direito de reclamar contra o acordo feito; que
já sob o regime do FGTS foi a rcclumuntc chamada pura receber o aviso prévio c acertar as contas, cm vista de numerosas
faltas cometidas c, havendo r.c recusado, foi dispensada cm
1M-2· 70; que, conforme já o r.zcru nu consignatóriu, se
propõe a pagar à reclamante o realmente devido, ou sejam
férias, aviso prévio, salârio, sulário-familiu, no total de
Cri 367,63 que cai para CrS 142,75 com a compensação de
adiantamento em dinheiro no valor de CrS 224,88, compro·
metendo-se, ainda, ao depósito dos I0% sobre o sul do do
FGTS.
Na fase de instrução, fez-se prova documental (does. de
Jls. 29, 47) e ouviram-se testemunhas de ambas as partes (Os.
34 c 35, e 43 e 44). Foram apensados os autos da uçào consignatória de início referida, Ar.nal, c não se tendo alcançado a
solução conciliatória, foi a açào julgada procedente em parte,
condenada a empresa quanto aos pedidos de indenização,
aviso, férias proporcionais c I3• salário, e absolvida quanto
às postulações restantes, a saber, salúrio-familia, saláriomaternidade c honorários advocatícios.
Inconformadas, recorreram ambas as partes. A recla·
madu, preliminarmente, alega a suspeição do MM. Juiz pro·
Jator da sentença recorrida, Dr. Gilson Vitral Vitorino,
sustentando que o mesmo ali: há bem pouco tempo, e antes
de ser investido nu função de magistrado, era advogado e
sócio do escritório do patrono da reclamante, Dr. Dulcídio
Sequeira da Costa, sendo que tal sociedade só se desfez após
cstur cm curso a presente demanda: e no mérito contesta os
débitos proclamados pela sentença, pleiteando, ar.nul, a nuli·
dade desta e que se julguem como corretas as contas que apre·
sentou em sua contestação e que já haviam sido apresentadas
nu açào de consignação. Alega, ainda, exorbitância das
custas pagas c pede sua devolução no caso de provimento do
recurso. A reclamante, por sua vez, pleiteia cm seu recurso a
reforma do decisório na parte em que indeferiu o pedido de
ho11orfarios udvocatícios.
Processados os recursos, subiram os autos a este E. Tri~
huna), havendo a ilustrada Procuradoria, em parecer do Dr.
Abelardo Flores, opinado pelo acolhimento da preliminar de
suspeiçiio c, no mérito, pelo provimento parcial do recurso
da reclamada, u lim de serem compensados na condenação
pagamentos já feitos à reclamante; o provimento total do re·
curso deste, .. a fim de se lhe conceder o beneficio da assistên~
cia".
f:: o relatório,
Voto - Exceçào de suspeição - A reclumuda-exci·
ricnte niio produziu, com u sua alegação de suspeição, provu
du alegado, ou seja, que o MM. Juiz a quo, Dr. Gilson Vitral
Vitorino, até há hem pouco tempo e ainda quundo a presente
denmnda já cst;tvH cm curso, era advogado c, corno tal, sócio
du patrono da reclamante, Dr. Dulcídio Sequeira du Costu.
Por outro lado, nenhuma das partes requereu a produçào de
rrovas a respeito, c que tornuriu inócua a providência prc~
vista no artigo H02 da CL T, de designação de uudii:nciu pura
instrução do incidente.
Todavia c niio obstuntc tais circunstúncias, o fato ule~
!:!tuJo como fundumcnto dn suspciçiio dcvc-se ter coma pro~
vaUn, E essa provu decorre inequivocamente: do comporta·
11H!11lu Uo MM, Juiz n:cusudo uo silcnciur-sc por completo
em fuct: du recusa,
Apontudo J'rontulmente como ex-sócio do ;1dvogudo de
umu das partes, cm época uindu recente c quando jú instuurm.lo judiciulmcnte o presente dissídio, é evidente que, 11 ser
falsa tal imputuçi\o, tl ele cumpririu, sob pena de udmiti-Ju,
tttdtamcntc, impugnú-lu de imcdiuto c uté com nuturu\ c

compreens!vcl veemência, para varrer desde Jogo sua testada
c afastar quaisquer dúvidas quanto à legitimidade de sua pre·
sença no processo. Preferiu, no entanto, omitir-se de
qualquer manifestação a respeito, embora oportunidade não
lhe faltasse para tanto, ao ensejo do despacho que encami·
nhou o recurso, no qual lhe cabia prestar as informações
pertinentes, no teor do disposto expressamente no artigo 659
duCLT,
Além disso, e para mais corroborar o que vem de ser
dito, anote-se que o advogado da reclamante, de cujo escritório se alegou ter sido sócio o MM. Juiz, cm suas contrarazões também silenciou-se completamente sobre tal fato,
fazendo assim, aumentar a presunção de sua veracidade.
Por último, cabe esclarecer que embora só articulada nas
razões do recurso, a suspeição o foi oportunamente, ou seja,
na primeira oportunidade que a cxcipiente teve de falar nos
autos logo após haver o MM. Juiz praticado seu primeiro ato
no processo, que foi a sentença ora recorrida,
Como ensina o eminente Russomano, a suspeição encontra seu fundamento na falibilidade do espírito humano, na
contingência do julgador. ·E mesmo incxistindo risco de
parcialidade consciente, poderá haver o de parcialidade
inconsciente, cm razão de certos motivos vinculadores do julgador ao litígio; devendo-se, ainda, ter em conta o aspecto
social, em conotação com a conr.unça que o órgão da Justiça
deve inspirar ils partes, pairando acima de quaisquer suspei·
tas. A lição do notável Ministro e Professor assenta como
luvu no cnso sub-judice. E faz evocar conceitos vigentes na
velha Roma Imperial sobre a pureza da reputação da mulher
de Cesur, a cujo respeito não se admitia puirassc sequer a mi·
nimu suspeita . , .
Evidente que o fato de haver o MM. Juiz a quo participado, com o patrono de uma das partes, de uma sociedade
advocuticiu até recentemente, mesmo após a instauração da
inst{mciu no caso em espécie, é de molde a gerar suspeitas c
desconlianças à outra partc, quanto a seu interesse na decisUo
da causu, com repercussüo no meio social local, mesmo inexistindo dolo ou qualquer propósito menos dignos da parte
de S. Ex•
Tudo o que ficou dito leva à conclusão de que procede a
argUição de suspeição. E, procedendo, impõe-se a anulnçào
da sentença, a r.m de ser proferida outra, por titular nào
impedido nos termos da lei.
Quanto à queixa da reclamada sobre as custas, também
procc~e plenamente. Em primeiro lugar porque as mesmas
foram calculadas com exorbitância, com base cm importân·
ciu muito superior ao pedido inicial, que ó de CrS 6.384,00.
Dada a impossibilidade legal de decisões ultra petlta, nào se
sabe porque a sentença arbitrou o valor da causa em
CrS I 1.000,00, culculundo·se as custas sobre tal montante,
Em segundo lugar porque, alegada a suspeição c pendente
estn de apreciação pela instônciu superior, serin prudente e
uconselhúvel, até pnru resguardo do Juízo, que se utendessc o
pedido da par\•· no sentido de que não se r.zesse o rateio,
desde logo, do valor depositado, entre o Juiz c serventuúrios.
uguurdundo-sfi! o desfecho do recurso, Com isto, evitar-se-iu a
pnwidi:ncia que agoru se impõe, de dcvo)uçilo do que roi
pugo, u titulo de custas, tendo-se cm vistu o reconhecimento
da suspeição c conseqUente nulidade du sentença.
Anote-se, por oportuno, que u h:i processual comum disdplinu de forma rigorosa situuçõcs como u presente, im·
pondo o ônus do pugumcnto dus custus uo Juiz suspcito que
se reeursun alirnmr u própriu suspciçuo (CI'C,nrt. 188),
Pelo exposto,
Acordum os Juízes do Tribunul Regionul do Trubulho
du ~· Região, pclu sun I• Turmu, unanimemente, cm dar
provimento uo recurso purn julgnr procedente a cxccçào de
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qual cm conseqUência, se anula, determinando-se n rcme~su
dos autos ao Juizo competente para prolaçiio de outra, por
titular desimpedido, ficando prejudicado o recurso du rcclumunte. As custas calculudus às Os. 73, deveruo ser restituídos
à reclumudu pelos que as houverem recebido acolhido o parecer do Dr. Abclurdo Flores, Procurador do Trabalho.
Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1972. -Paulo Fleury
du Silva c Souza, Presidente e Relutar - Ahclardo Flores,

p/

Procurudoriu Regional.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a Ordem do
Dia da sessão extraordinária, anteriormente convocada, a realizar-se
hoje, âs 18 horas e30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeta de Resolução n• 19,
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão
seu Parecer n• 74, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal
Morungaba (SP) a realizar operação de crédito no valor
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), tendo

de
de
de
de

PARECER, sob n• 7S, de 1976, da Comissuo:
-de Con•lltufçilo e Ju•tfça, pela constitucionalidade c juridicidade.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolucilo n• 20, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Pareci:r n• 76, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
General Salgado (SP) a realizar operação de crédito no valor de
CrS 2,000.000,00 (dois milhões. de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 77, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 28, de
1976 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer n• 105, de 1976, com voto vencido do Sr. Senador
Domfcio Gondim), que autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a alienar, à empresa Florestas Rio Doce S.A., área de 400,000
ha (quatrocentos mil hectares) de terras públicas, tendo
PARECERES, sob n•s 106 e 107, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçilo e Ju•tlça, pela constitucionalidade e juridicidade;e
-de Agricultura, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se asessão às 18 horas e 10 mlnuto.r.)

48• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 27 de abril de 1976
(Extraordinária)

PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Ãs 18 horas e 30 minutos, acham·se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José: Guiomard- José Esteves
-José: Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato
Franco- Alexandre Costa -Henrique de La Rocque- José Sar·
ney - Fausto Castelo· Branco - Helvídio Nunes- Petrónio Por·
tella - Wilson Gonçalves - Agenpr Maria - Dinarte Mariz Jessé Freire - Domlcio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire
- Paulo Guerra - Arnon de Mel! o - Luiz Cavalcante -Augusto
Franco - Gilvan Rocha - Lo~rÍval Baptista - Heitor Dias Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Car.doso- Eurico RezendeJoão Calmon- Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vascon·
celos Torres- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capa·
nema- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco MontoroOrestes Qui:rcia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Saldanha
Dcrti -· Accioly Filho- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir
Vmgas-Otair J3eckcr- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimt:nto de 52 ârs. Senadores. Havendo número
rcgimentul, declaro ubertn a sessão.

Contudo, seja pela pressa com que tais medidas tl>ram ado·
tadas, seja porque a sua elaboração original nilo esteve confiada a
quem realmente conheça o problema cm prof~ndidade c cm minú·
cias, o fato i: que se trata de legislação ainda por aperfeiçoar.
No caso específico dos funcionãrios 'públicos eleitos vereadores,
que é o que nos interessa de perto no presente projeto, se no tocante
aos vinculados aos Estados e Municípios niio existe qualquer pro·
blema, visto que as legislações locais, via de regra, admitem o exerci·
cio do direito de opção pelo vencimento mais vantajoso, quanto aos
vinculados ao Governo Federal já niio ocorre o mesmo, eis que a Lei
Complementar n• 25 foi omissa c, também, niio se cuidou de revogar
o art. 121, inciso 11, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União(Lei n•I.7ll, del952).
Com efeito, tal dispositivo, cm pleno vigor; conformé foi confir;:
mudo cm parecer do DASP, estabelece que:
". . . . . . . . . . . . . . . , . . . . perderá' o vencimento oú
remuneração do cargo efetivo, o funcionário:
11 · - quando no exercício de mandato eletivo
remunerado, Federal, Estadual ou Municipal."

Sobre a mesa, projeto de lei que se rio ljdo pelo Sr. f•-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N•86, DE 1976
COMPLEMENTAR
"Acre~~eenla dispositivo ii Lei Complementar n• 25, de 2
de julho de 197!, que dispõe sobre remuneraçio de vereadot•es."

Ora, impedir que prevaleça a acumulação ê muito justo, aJem;
de ético. Mas, evitar legalmente que o funcionário público federal;
uma vez eleito vereador, exerça o direito de opção pelo vencimento
mais vanUJjoso, é o mesmo que desestimulá-lo- impedi-lo, seria me·
lhor dito - de exercer a atividade política e de prestar relevante •
serviço à sua comunidade. Necessário lembrar aqui que em milhares.
de municípios brasileiros o mais bem qualificado contingente de
pessoas, com condições de exercer ·proficientemente a vereança, é
.constituldo de servidores públicos, não raro federais.

O Congresso Nacional decreta:
. Art. I• Ácrescentc-se ii Lei Complementar n• 25, de 2 de julho
,de 1975, o seguinte artigo 10, renumerando·se o de igual número:
"Art. 10 Os casos de acumulação di: vencimentos
resolver-se·ão mediante formal opção.''
Art. 2• Esta lei complementar entrará cm vigor'na data de sua
publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Juotlficaçilo
A Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1!175' c a Emenda
Constitucional n• 4, que lhe deu origem, constilulram, sem qualquer
dúvida. maiúscula vitória da classe nol!tica que há muitlssimo tempo
vinha lutando pela aboliÇão da inconveniente regra de gratuidade do
mandato popular nos munic!plos. ·

Necessário relembrar, por outro lado, que, havendo muitas leis
estaduais e municipais a permitir dita opção, nilo será dificil chegar·
se à estranhasitunçilo de, numa mesma cidade, haver tuncionários
públiCOS (eStaduaiS e municipais) que podem exercer livremente a Ve•
reança optando pelos vencimentos dos cargos públicos quando esses
sejam melhor remunerados c funcionários públicos (federais) que
nilo podem fazê-lo sem que incorram em proibida acumulaçiio e,
pois, na perda dos vencimentos c do próprio cargo público.
Daí it necessidad~ urgente de adotar a medida preconizaaa no
presente projeto, Ela visa acudir a uma omissão da Lei Complcmen·
tar n• 25/75.
Note-se que, no dtsposJtivo mandado acrescentar, não
especificamos com relação ao funcionário federal. ll que, falando
genericamente em acumulação de vencimentos, permitiremos sejam
alcançados todos os casos de servidores públicos-vereadores,
inclusive os dos Estudos e Municlpios onde, eventualmente, ainda
não seju permitida u opçilo.
Sala das Sessões, cm 27 de abril de 1976. -Nelson Carneiro.
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Aprovado.

LEI COMPLEMENTAR N9 25
DE2 DE JULHO DE 197~

O projeto vai à Comissão de Redução,

Estabelece critério e llmhes pura a fixnçiio da remuncrucão de Vereadores.
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(il Comissão de Constituição e Justiça,)
O SR. PRESIDENTE (Magnlhiies Pinto)- O projeto lido será
publicado e despachado à comissão competente.
Passa-se à

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 3:
Discussiio, em turno único, do Projeto de Resolução n•
28, de 1976 {apresentado pela Comissão de Legislação Social
como conclusão de seu Parecer n• 105, de 1976, com voto
vencido do Senhor Senador Domlcio Gondim), que autoriza
o Governo do Estado de Minas Gerais a alienar à Empresa
Florestas Rio Doce S.A., área de 400.000 ha (quatrocentos
mil hectares), de terras públicas, tendo
PARECERES, sob n9s 106 e 107, de 1976, das Comissões:
- de Constltuiçio e Justiça, pela constituci~nalidadc c
juridicidade; c
-de Agricultura, favorável.

ORDEM DO DIA
Em discussão o projeto.
Item 1:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
19, de I976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 74, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Morungaba (SP) a realizar operação
de crédito no valor de Cr$ 600,000,00 (seiscentos mil
cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 75, de 1976, da Comissão:
- de Constlluiçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Com a palavra o
nobre Senador Franco Montara, para discutir o projeto,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do
orador.)- Sr, Presidente:
Pura melhor exume da matéria, que foi incluída na Ordem do
Dia desta Sessão Extraordinária, pedimos, na forma do Regimento,
e através do requerimento que estamos· encaminhando à Mesa, o
adiamento da discussão, para um exame mais detido do assunto c
possível manifestação da Bancada do MDB.
Com este objctivo, estamos encaminhando à Mesa
requerimento regimental, que pedimos a V, Ex• submeta à
deliberação do Plenário,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se proceder à
leitura do requerimento do Líder Franco Montara.

Aprovado,
A matéria vai à Comissão de Redaciio.

I! lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 128, DE 1976

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•·
20, de i976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 76, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de General Salgado (SP) u realizar
operuçiio de crédito no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros),tendo
PARECER, sob n• 77, de 1976, da Comissão:
•
- de Constituiçio e Justiça, pelu constitucionalidade c
juridicidade.

Nos termos do art. 310, allnea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n• 28/76,
u fim de ser feita na sessilo de 27-5-76.
Sala das Sessões, em 27 de abril de I976- Franco Montoru.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento. (Pausa,) ·

Em votação o

Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentauos. (Pausa.)
Em discussão o pr~jcto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da puluvrn,.
encerrurei a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votuçi\o,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados,
(Pausa,)

Aprovado.
De acordo com u deliberuçilo do Plenário, t1 matéria figururd nu
Ordem do Ditrnu sessi\o de 27 de maio próximo.
O SR, PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto)- Esgotada u muti:rin
constnnte du Ordrm do Diu da presente sessão,
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20, de 1976, aprovados nu Ordem do Dia da presente sessão c que,
nos termos do parágrafo único do art. ~55 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plcnârio, scrào lidas pelo Sr. 1•-Secrctúrio,
IPausa.)

ANEXO AO PARECER N• 247, DE 1976
Redução final do Projeto de Resolução n• 20, de 1976.
Fuça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, du Constituição, c cu,
, Prcsidcnle, promulgo a seguinte

São lidas as seguintes
PARECER N• 246, DE 1976
Comissão de Redução

RESOLUÇÃO N•

, OE 1976

Autoriza a Prefeitura Municipal de General Salgado,
Estudo de São Paulo, a reaiiur operação de crédito no valor de
CrS 2.1100.0110,110 (dois milhões de cruzeiros),

Redução final do Projeto de Resolução n' 19, de 1976.
Relator: Senador Oito Lehmann

O Senado Federal resolve:
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 19, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Morungaba
(SP) a realizar operação de cri:dito no valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, em 27 de abril de i 976, - Danton Jobim,
Presidente - Oito Lehmann, Relator - Orestes Quércia - José
Lindoso- Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N• 246, DE 1976

Art I• e: a Prefeitura Municipal de General Salgado, Estado
de São Paulo, ~utorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros
nxudos pelos itens 11 c III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), junto
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/ A, destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados
cm vias públicas daquela cidade.

Redução final do t'rojeto de Resolução n• 19, de 1976,

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação,

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos do art.
42, inciso Vi, da Constituição, c cu,
, Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- As reduções finars
lidas vão à publicação.

RESOLUÇÃO N•

, OE 1976

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secre"' tário,

Autoriza a Prereitun Municipal de Morungaba, Estado
de Sio Paulo, a realizar operaçio de crédito no ulor de
CrS 600.000,00 (10lacentos mil cruzelroa),

Silo lidos c aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N•l29, DE 1976

O Senado Federal resolve:
Art, I• e: a Prefeitura Municipal de Morungaba, Estudo de
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens 11 c III do art. 2• da R~solução n• 62, de i 975, do Senado Federal, u fim de que possa realizar uma operação de cri:dito,
no valor de Cr$ 600,000,00 (seiscentos mil cruzeiros), com u Cuixu
Econômica do Estado de São Paulo S/ A, destinada a financiar serviços de puvimentaçào asfâltica a serem executados cm vias públicas
daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor nu data de sua publicnçilo.
PARECER N•247, DE 1976
Comissão de Redução
Redução final do Projet9 de Resoluçilo n• 20, de 1976.
Relator: Senador Orestes Quérciu
A Comissào apresenta a redução tmul do Projeto de Resolução
n• 20, de 1976, que uutorizu u Prefeitura Municipal de Gcnernl Sulgado (SP) u reulizur operação de crédito no valor de Cr$ 2.000,000,00
(dois milhões de cruzeiros).
Sulu dus Comissões, em 27 de ubril de 1976.- Danton Jobim,
Presidente - Orestes Quércia, Relutar - José Llndoso - Oito
Lchnmnn -- Rcnuto Frnnco.

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final
do Projeto de Resolução n• 19, de 1976,
SuJa das Sessões, em 27 de abril de i 976. -José Llndoso,
REQUERIMENTO N• 130, DE 1976
. Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicaçào, para imediata discussão e votuçilo, du redução
final do Projeto de Rcsoiuçào n• 20, de 1976.
·
Saiu dus Sessões, em 27 de abril de i 976. -José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Magulhilcs Pinto)- De acordo com a
deliberaçào do Plenário, passa-se à imediata upreciuçào das reduções
finais dos Projetas de Resoluçilo n•s 19 e 20, de 1976, unteriormente
lidas.
Em discussão u redução nnul do Projeto de Resolução n• 19, de
1976. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lu, declaro-u cncerrudu.
Em votação,
Os Srs. Senadores que a uprovum permaneçam sentados. (Pausu.)
Aprovudu.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Passa-se, agora, à
'apreciaçilo du redaçilo final do Projeto de Resoluçilo n• 20, de 1976.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-u encerrada.
Em votaçilo.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
·Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para
a ordinária de amanhã a seguinte

PARECERES, sob n•s 156 c 157, de 1976, das Comissões:
-de Educação c Cultura, favorável, com as emendas que apresenta de n• I e 2-CEC;
-de Saúde, favorável ao projeto c às emendas da Comissilo de
Educação e Cultura c pelá prejudiciulídadc do Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1975,

-4(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n•
12/75)
Discussilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
104, de 1975, do Senhor Senador Benjamim Farah, que proíbe a
vivissecção de animais, em estabelecimentos de ensino de 1• e 2•
Graus, tendo
PARECERES, sob n•s 155, 157 c 158, de 1976, das Comissões:
- de Constituição .c Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc; ·
- de Saúde, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 12, de
1975, com as emendas n•s I e 2, da Comissão de Educação e Cultura,
e pela prejudicialidude do presente projeto; c
- de Educação e Cultura, pela prejudicialidade, cm face do
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 12, de I 975.

-S-

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 84, de 1976, do
Senhor Senador Lourival Baptista e outros Sénhorcs Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Rumos,
do Superior Tribunal Militar, na sessão do dia 2 de abril de 1976, em
comcmoraçilo ao 12• aniversário da Revolução de 31 de Março de
1974.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
125, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá
nova rcdaçilo ao § I• do artigo 381 da Consolidaçilo das Leis do
Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1975, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade do Projeto; e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Senhor
Senador Domicio Gondim, e voto vencido, cm separado, do Senhor
Senador Jarbas Passarinho.
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Votaçilo; cm turno único, do Requerimento n• 94, de 1976, do
Senhor Senador Luiz Viana, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 10, de 1975, de sua autoria, que
altera o Decreto n• 73.960, de IS de abril de 1974.
.-3-

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n•
104/75.)
Õiscussdo, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümaru n• 12,
de 1975 (n• 1.507-B/73, nu Casa de origem), que estabelece normas
para a prática didático-científica da "vivisecção de animais", c determina outras providências, tendo

Discussilo, em primeiro turno (aprcciaçilo preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do regimento interno),
do Projeto de Lei do Senado n• I 16, de 1974, do Senhor Senador José
Sarney, que cria o Serviço Nacional de Alistamento• Eleitoral, c dá
outras providências, tendo
PARECER, sob n• 19, de 1976, da Comissão:
- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido, cm separado, do Senhor Senador José Líndoso.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão.

ILevanta-.~e a sessão às /8 horas e 50 minutos.)

49• Sessão dà 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 28 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES)'JNTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- José lindoso - Cattcte Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Wílson Gonçalves -.Agenor M;;<riaDinarte Mariz- Jessé Freire- Ruy Carneiro- Marcos FreireAugusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor
Dias- Luiz Viana- João Calmon- Amaral Peixoto- Roberto
Saturnino- Vasconcelos Torres- Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco- Magalhães Pinto
- Franco Montara - Orestes Quércia- Otto Lehmann - Lázaro
Barboza- Evelásio Vieira- Otuir Bccker- Paulo Brossard.
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. (9-Seeretário vai proceder à leitura do Expediente.
lido o seguinte

e

EXPEDIENTE
OFICIOS DO MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIOIIES
N9 02/76, de 26 do corrente, agradecendo comunicação da
promulgação, pelo Senhor Presidente do Senado Federal; do Decreto Legislativo n9 6, de 1976, que aprova o texto do Convênio Constitutivo do Sistema Econômico Latino-Americano (SELA), firmado
na cidade do Panam!\, a 17 de outubro de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes

matérias:
Projetas de Resolução n•s 23, 24, 25 c 38, de 1976; c
Parecer da Comissão de Relações Exteriores, referente à escolha
de Chefe de Missão Diplomâtica.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Sccretârio.
,Silo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1976
"Dispõe sobre estabelecimentos que lidam com songue
humano e seus derivados, e dtl outras providências".
O Congresso N ncional dccrctn:
Art. 1• A instalação c funcionnmcnto cm todo o território
nacional de qualquer estabelecimento destinado à coleta, tratamento, ur111azcnagem, utilização, distribuição c venda de substâncias san-

gufncas de origem humana dependerá de prévia autorização da
Comissão Nacional de Hcmotorapia.
Art. 2• ·Após a autorizaÇão da Comissão Nácionai de Hcmote'
rapia esses estabelecimentos terão que obter licença para funcionamento, na Secretaria de Saúde do Estado cm que se localize c
somcme será dada após fiscalizaçãÓ quant9 à disponibilidade de pcs-•
soai, condições ambicntáis c· infra-estrutura operacional ncccssãria à
execução dos serviços a que se propõem.
.
·
Art. 3~ A autorização 'de que trata o artigo 1• desta lei só poderá ser dada a estabelecimento que dispuser de laboratório de .ttatamcnio de s~ngue ou de serviço onde i•iam cfctuadas ao mcno$
duas das.scguinics operações:
a) rccrutamcnio e seleção de doadores de sangue;
b} coleta de sangue para transfusão;
c) preservação do sangue humano c dos produtos dele obtidos;

d) determinação de grupos sanguíneos, teste de compatibilidade para transfusão, testes imunológicos;
e) preparação do teste para a determinação dos grupos sanguíneos e dos reatares necessários para os testes imuno-hcmato;:
lógicos;
O preparação de equipamento de transfusão;
J) preparação de substitutos do plasma;
lt) tratamento c armazenagem do sangue;
i) transporte c distribuição a hospitais, cllnicas c centros sanitãrios,
Art. 4• Aos estabelecimentos de que trata esta lei competirá:
a) estudar e pesquisar a melhoria dos métodos de trabalho
utilizados nas operações mencionadas no artigo anterior, seja para
aumentar sua eficiência, seja para aperfeiçoar o serviço de transfusão
de sangue;
b) recrutar doadores de sangue, cm colaboração com organizações sociais e de conformidade com o estabelecido nesta lei c de acordo com normas a serem baixadas pela Comissão Nacional de
Hemo terapia;
c) desenvolver a pesquisa científica cm todos os campos de atividade do serviço de transfusão de sangue como cm outros sctorcs
congênercs;
'
·d) treinar pessoal qualificado para transfusão através de
seminários de pós-graduação, treinamento especializado c cursos
regulares de treinamento;
e) colaborar com outros estabelecimentos sanitários cm quaisquer questões relativas à transfusão de sangue;
I') executar outras atividades no campo da transfusão, inclufdas
entre os deveres desses estabelecimentos, através de disposições contidas nesta lei ou de normas baixadas pela Comissão Nacional de
jHcmoterupin.

Art. S• A exploração, dircçilo, controle c administração dos
estabelecimentos u que se refere esta lei silo privativos de médico
hcmoterupcuta, matriculado na Comissão Nacional de Hcmotcrapia.
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§ I• A matricula na Comissão Nacional de Hcmotcrnpin de que
trata este artigo só será concedida n médico que tenha concluldo cu r·
so de especialização de tratamento de sangue e operações relaciona·
das à especialização,
§ 2• A função de assistente técnico nos serviços de que dispõe
esta lei é privativa de médico matriculado na Comissão Nacional de
Hcmotcrapin, técnicos de laboratório, farmacêuticos ou enfermeiros,
igualmente matriculados na Comissão Nacional de Hemoternpin c
por esta lei autorizados n exercer suas funções.
Art. 6• O médico hcmoterapeuto qualificado pela Comissão
Nacronal de Hcmotcrnpin só poderá explorar, no máximo, dois esta·
bclccimcntos ou laboratórios cllnicos no mesmo Estado, cxccto
quando ocorrer rnzilo de força maior, como n falta de médico hnbili·
tado, mediante prévia autorização da Comissão Nacional de
Hemo terapia.
§ I• Nos casos de exccçi!o previstos neste artigo n Comissão
Nacional de Hcmotcrapia dará autorização especial da qual conste
justificativa para a exccçào.
§ 2• A Comissão Nacional de Hcmotcrapia poderá, em qual·
quer época, suspender ou cancelar sumariamente autorizações para
exploração dos estabelecimentos de que trata este artigo.
Art. 7• O laboratório de transfusão autorizado a elaborar
determinações de grupos sanguíneos e testes de compatibilidade só
poderá dedicar·se a essas operações, e autorização para seu
uncionamento dependerá da comprovação de que possui cm seu
equipamento ao menos um termostato,. uma centrífuga, urr.
microscópio c um refrigerador.
Parágrafo único. Esses laboratórios só poderão funcionar se
dispuserem, no mínimo, de um médico hemotcrapcuta, com curso de
pós-graduação no campo da transfusão de sangue e um enfermeiro
especializado.
Art. 8• O laboratório de transfusão que colctar sangue de
doadores é obrigado a dispor de condições adequadas à recepção e
registro de doadores, atendimento administrativo, armazenagem e
fornecimento de sangue, a serem estabelecidas pela Comissão Nacio·
nal de Hemotcrapia.
Parâgrafo único. O laboratório a que alude este artigo só poderá funcionar tendo, como equipamento mínimo, um refrigerador
para armazenagem de sangue c seu [racionamento c dependerá da
existi:ncia, em seu quadro de .pessoal, ao menos de um médico
hemoterapeuta com curso de pós-graduação cm transfusão de sangue, ou um especialista cm giologia clínica com comprovação de
estágio em serviço de he:notcrapia, bem como de um enfermeiro
devidamente cspecializadJ.
Art. 9• Todo labor••prio que prepare plasma liquido, forneça
sangue c células sanguínea> terâ obrigatoriamente uma seçào espc·
cial para operações assépticas, que poderá também ser usada para a
preparação de estabilizadores c substitutos do plasma.
§ I• Como equipamento mínimo terá que possuir no menos um
aspirador a 'vácuo ou uma bomba de água, um refrigerador capaz de
·manter a temperatura de 20 graus centígrados abaixo de zero e outro
que mantenha a temperatura de quatro graus centígrados.
§ 2• O laboratório de que dispõe este artigo só podcrã funcionar
se dispuser de médico hcmotcrnpcuta, ou farmacêutico com curso de
pós-graduação de transfusão de sangue, c um técnico cm farmácia ou
enfermeiro especializado.
Art. lO. Todo laboratório que prepare estabilizadores para snn·
guc, equipamento de transfusão e substitutos do plasma (soluções
para infusão) só poderá funcionar se tiver condições para armazena·
gem c limpeza preliminar do equipamento, através de meios
químicos;
§ I• Como equipamento mínimo deverá ter aparelhagem para
fornecimento de água a jato, uma nutoclnve, um eslcrilizndor a seco
(trabalhando nn temperatura de 200 graus centigrados a 240 graus
centígrados) e apurelhagem para soldagem de plásticos.
§ 2• O laboratório de que dispõe este ar.tigo só poderá runcionar
se dispuser ao menos de um módico hcmoterapcutn ou farmacêutico

que tenha curso de pós·gradunção no campo da transfusão de sangue
c um enfermeiro ou técnico farmacêutico com treinamento correspondente.
Art. II. Os estabelecimentos de que dispõe esta lei poderão dis·
por de unidade móvel para colctn c distribuição de sangue, desde
que para isso obtenham prévia autorização da Comissão Nacional
de Hemotcrapia.
Art, 12. O equipamento constante da unidade móvel de que
trata o artigo anterior só poderá ser utilizado para trabalho nela
realizado.
§ I• O veículo no qual for instalada a unidade móvel terá
suspensão que o proteja contra vibrações e sacudidelas violentas c se-,
rá vedado, a fim de impedir a entrada de poeira na parte usada para
transporte de equipamento, aparelhagem para coleta c conservação
de sangue.
§ 2• A unidade móvel deverá ter um refrigerador portátil para
armazenagem de sangue,
§ 3• A unidade móvel deverá ter um determinado número de caixas isoladas c vedadas, resfriadas a tcmperaturu apropriada para
preservação do sangue, ou que adequadamente o protejam contra o
congelamento c assegurem o perfeito transporte do sangue coletado.
Art. 13. A Comissão Nacional de Hemotcrnpia organizará um
serviço que lhe possibilite o registro nacional, único, no qual terão
que se inscrever os doadores regulares de sangue.
•
§ 1• A inscrição nesse registro será feita mediante requeri·
. mcnto do interessado ou do estabelecimento a que doar regular·
mente sangue.
§ 2• A Comissão Nacional de Hemotcrapia submctcrã o
requerente n exame completo de saúde, no Posto de Saúde mais pró·
ximo de sua residência, para comprovação de que preenche as condi·
. ções mínimas que o tornam apto n ser um doador regular e, nos casos afirmativos, dcterminarã sua inscrição no Registro Nacional de
Doadores Regulares de Sangue.
§ 3• Feito o registro, será fornecida ao doador uma Carteira de
Doador, na qual serão anotadas todas as doações que fizer, suas
datas, além de seu nome, estado civil, scx.o, nacionalidade, natura'lidade, residência, filiação, data de nascimento, ocupação, tipo de
s~ngue e fato r Rhésus.
§ 4• A Carteira de Doador deverá ser exibida para as anotações
necessárias cada vez que o doador se apresentar para coleta de snn·
gue e sem ela a doação não poderá ser feita.
§ S• A Comissão Nacional de Hcmoterapin poderá suspender
ou apreender a Carteira de Doador se seu titular deixar de satisfazer
às condições mínimas estabelecidas nesta lei, ou na regulamentação
n ser baixada pela Comissão Nacional de Hcmoterapia, o mesmo
podendo se dar no caso de desobediência n quaisquer destas normas.
Art. 14. O doador regular de sangue tem direito a:
I - submeter-se a exame cllnico cada vez que o considerar
necessário cm qualquer Posto de Saúde do País ou cm local a ele
indicado pela Comissilo Nacional de Hemotcrnpin:
II - ser protegido de qualquer dano conseqUente da colcta de
sangue, exceto o que corresponder à perda da quantidade de sangue
·etirado. O estabelecimento que proceder à colcta i: responsável por
qualquer dano ou prejuízo sobrevindo à coletu de sangue:
·
IIl -obter gratuitamente o fornecimento de sangue desde disto
necessite para si próprio ou parente de primeiro grau.
Art, IS, O lloador regular de sangue é obrigado a:
l - submeter-se a exame clfnico geral, bem como n exame que
avalie o bom funcionamento do seu aparelho cardiovascular, a cada
dois anos, o que fará em Posto de Saúde oficial ou cm local indicado
pela Comissilo Nacional de Hcmotcrnpin:
11- inscrever-se no Registro Nacional dos Doadores Regulares
c Sangue:
IIl - sujeitar-se às indicações que lhe forem feitas no que se
refere à quantidade de éada colctn c no intervalo mínimo n ser obser·
vado entre duns coletas:
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.Parágrafo umco. Se depois de feita a colcta do sangue
Doador com todas as anotações exigidas por esta lei,
1crificar-sc que uma das causas de proibição prevista neste artigo
Art. 16. (j proibido pagamento ou remuneração de qualquer ocorreu, o sangue retirado não poderá ser utilizado, devendo ser ime·
espécie ao doador de sangue.
diatamcntc inutilizado sob pena de infração grave desta lei.
Parágrafo único. O estabelecimento fornecerá ao doador uma
Art. 21. A quantidade de sangue retirada não podcrã ser
refeição após a colcta.
>upcrior a SOO mi com um valor máximo de 7,5 mi por quilo de peso,
Art. 17. Só podem ser doadores de sangue pessoas com mais de
Art. 22. Só poderão ser feitas colctas de sangue cm doadores
18 (dezoito) c menos de 65 (sessenta c cinco) anos.
ocasionais, que não possuam a Carteira de Doador, quando satis·
- Parágrafo único. Eventualmente, podem ser doadores de san- _feitas as condições minímas de aptidão exigidas por esta lei c
gue menores de 18 (dezoito) anos, se legalmente autorizados por seus ocorram um dos seguintes casos:
pais ou representantes legais, tendo cm vista a preparação de
I - o estabelecimento que cfctuc a colcta esteja ligado a hosimunoglobinas cspccfficas.
pital do sctor público, o sangue destinado a doentes tratados no
· Art. 18. No momento da coleta de sangue a temperatura bucal hospital ou cujo tratamento esteja a cargo do estabelecimento;
do doador não poderá ultrapassar 27 graus centlgrafos, a taxa de
II- praticada para a transfusão cm parente do doador;
hemoglobina não podendo ser inferior a 12 gflOOml de sangue ou
lll - cm circunstâncias c épocas excepcionais, fixadas pela
hcmatócrito de 36, ou com CU2S04 a I :053; a pressão sistólica deve Comissão Nacional de Hcmotcrapia com a finalidade de aumentar
estar comprccnidda entre 100 c 160 mmhg (a pressão diastólica não as reservas do pais;
IV- se ficar provado que o estabelecimento tem falta momcn·
podendo ser superior a IOOl. c o doador deve pesar no mfnimo 50
tânca de reservas .de substâncias terapêuticas sanguíneas c que não
(cinqUenta) quilos.
Art. 19. Por ocasião da primeira colcta, deverá ser cfetuada a recuperará essas reservas utilizando os doadores regulares ou outro•
determinação do grupo sangufnco c do fator Rhéus, que serão estabelecimentos congéneres,
Parágrafo único. Nos casos dGs itens I c IV o estabelecimento
anotados na Carteira de Doador.
Parágrafo único. Os resultados serão definitivamente confor- deverá comunicar imediatamente à Comissão Nacional de
mados por uma segunda determinação, a ser feita cm colcta Hcmot~rapia que consentirá ou não na continuação de tal prática.
Art. 23. Os estabelecimentos devem enviar, mensalmente, à
diferente, praticada por técnico diferente do que praticou a primeira.
Comissão Nacional de Hcmotcrapia relatório circunstanciado de
Art. 20. Não podem doar sangue:
suas atividadcs, do qual conste número de colctas realizadas, total de
a) pessoas que têm ou tiveram sffilis;
b) pessoas cuja pesquisa serológica de sífilis não tenha sido sangue colctado, nomes dos doadores, número de suas Carteiras,
tratamento, armazenagem, distribuição ou qualquer outro serviço
negativas;
c) pessoas cuja pesquisa scrológica do antrgcno Australiano ou que porventura tenha executado.
de anticorpos Australianos não tenha sido negativa, sendo que esta
Art. 24. A importação c exportação de sangue humano c pro·
pesquisa deverá ser feita pela imunoelctroforcsc ou outro método de dutcil sanguíneos derivados, tais como plasma humano, placê'ntas
sensibilidade equivalente;
contendo liquido sangulnco, scrum rctroplaccntário c outras
d) pessoas que tenham tido qualquer tipo de tuberculose matérias de origem humanl\ destinadas à preparação de fraçõcs
evolutiva ou tórpida:
sanguíneas para uso tcrapõutico, profilático c diagnóstico só po.dcrá
e) pessoas que tiveram câncer;
ser cfctuada por estabelecimento cm pleno funcionamento c com
I) pessoas com reumatismo articular agudo evolutivo, doenças
autorização prévia da Comissão Nacional de Hemo'terapia.
neoplásticas QU afccções.alérgicas clinicamente ativas;
Parágrafo único. Nos casos de necessidade c urgência, devidos
I) pessoas que já tiveram hepatite por vírus, icterícia, impaludisa acontecimentos extraordinários, a Comissão Nacional de
mo, salmoncloses ou brucelose;
Hemotcrapia poderá importar .ou exportar, dirctamcntc, o sangue
h) pessoas que sofram de doença psiquiátrica;
humano c seus derivados.
I) pessoas que tenham sido vacinadas contra varfola ou febre
Art. 25. A colcta de sangue só poderá ser cfctuada fora dos
amarela no pcrlodo de quinze dias anterior à doação;
estabelecimentos legais nos casos seguintes:
J) pessoas que receberam soro hctcrólogo, tal como antiI - desde que destinada à transfusão imediata, sem conscr·
diftérico ou antitetânico, no pcrlodo de um mês anterior à doação;
vação c, cm especial, de braço a braço;
I) mulheres grávidas;
II,- desde que esta operação seja cfctuada com finalidade
m) mulheres que deram à luz hã menos de nove meses ou este- diagnóstica ou terapêutica, cm relação ao próprio individuo no qual
jam amamentando;
é praticada.
n) mulheres que tiveram aborto nos seis meses anteriores à
Artr. 26. A inspcção c fiscalização dos ·estabelecimentos que
doação;
lidam
com sangue humano será feita pela Comissão Nacional de
o) mulheres menstruadas;
Hcmotcrapia.
p) portadores de doença cm evolução acompanhada de hipcr·
Parllgrafo único. No· caso de não estar sendo obedecida
tensão iom tensão diastólica superior a 1~0 mmHg,salvo indicações
qualquer disposição desta lei, a Comissão Nacional de Hcmotcrapia
terapêuticas definidas por escrito pelo médtco responsável;
aplicarll ao infrator a infraçã.o que couber.
q) portadores de doença de Chagas;
r) pcsso'as com graves distúrbios do ritmo cardfaco ou que
Art. 27. As infraçõcs neste campo serão classificadas como
sofreram trombose arterial ou ncbitcs recidivas;
leves, graves ou muito graves, conforme a importância dos efeitos
s) pessoas atingidas por doença cm evolução acompanhada de
prejudiciais da infração c do grau de culpabilidade do infrator.
glicosúria ou albuminúria;
Art. 28. Silo consideradas faltas leves as infraçõcs que não
t) pessoas que apresentam sinais de alcoolismo;
causam prcjulzo ou dano à saúde individual ou pública,
u) pessoas cm tratamento contra a raiva;
Parágrafo único. A pena scrll de repreensão. No caso de três
•> pessoas que sofreram c~tração dcntãria nos três dias an· repreensões
as atividadcs do estabelecimento infrator serão
tcriorcs à doação;
suspensas
por
IS (quinze) dias. Cinco suspensões acarretarão o fecha·
x) pessoas que receberam transfusão sangufnca nos seis meses
mcnto
definitivo
do estabelecimento,
anteriores à doação;
Art. 29. São consideradas faltas graves, da parte dos doadores
z) pessoas que receberam tratamento à base de penicilina nos
de sangue:
seis meses anteriores à doação.
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gicos relativos às condições mfnimas de aptidão c aos motivos de importância nos exige prolonguemos estas considerações, a fim de
permitir a qualquer um fácil avaliação de uma questão da máxim~
· incapacidade temporária;
gravidade c, infelizmente, ainda sem a devida regulamentação em
ll - a não declaração da condição de doador regular;
!li - a posse de mais de uma Carteira de Doador, utilização da nosso Pafs.
Já foram identificadas 55.296 categorias de sangue. Tendo-se cm
Carteira após sua anulação. ou suspensão.
Parágrafo único. Em qualquer dos casos a Carteira de Doador conta os grupos já conhecidos, fAcil nos é concluir pelo elevado
será suspensa por um pcrfodo de seis meses. Três suspensões número de combinaçõ~ que ainda poderão ser identificadas pela
acarretam a anulação definitiva da Carteira de Doador.
ciência.
Art'. 30. São consideradas faltas graves da parte dos cstabclc·
Todos sabemos que o sangue humano está dividido em quatro
cimentos, a prática da colcta de sangue nos seguintes casos:
grupos - A, B, AB c O - que podem ser Positivos c Negativos,
I - cm doadores regulares de sangue cuja Carteira perdeu formando um total de oito tipos. Igualmente conhecido é que a
grande maioria das pessoas portadoras de sangue positivo: 90% no
validade ou está suspensa;
II- cm quantidade excessiva ou a intervalo muito curto que Brasil; 80% na Europa c nos Estados Unidos. A média mundial,
prejudique a saúde do doador.
·
segundo dados oficiais da OMS, é de 85% no grupo positivo c 15 no
Parágrafo único, Em qualquer dos casos será aplicada pena de negativo. Os tipos de sangue são fatores genéticos transmitidos
suspensão das atividadcs 'do estabelecimento, Tres suspensões licrcditariamcntc: os fndios brasileiros têm sangue do Grupo O,
acarretarão o fechamento definitivo do estabelecimento c.os que nele ·c11quanto pretos c amarelos têm percentagem maior no Grupo B.
trabalhavam não mais poderão exercer sua atividadc profissional.
· Sabemos que só o sangue O Positivo, chamado Universal, pode
Art. 31. São consideradas faltas muito graves:
ser aplicado a qualquer pessoa.
1 - a colcta de sangue cm doadores que não preencham as
Pesquisa realizada pela Sociedade Beneficente de Coleta de
condições mfnimas de aptidão ou que apresentem um motivo de Sangue de São Paulo (COLSAN), cm coletas que fez cm 1972,,
incapacidade temporária;
apurou os seguintes resultados: Grupo AB: 3,42% positivo, e 0,44%
II -a exportação não autorizada de substâncias terapêuticas negativo; Grupo A: 33,60% positivo, c 4,04% negativo; Grupo B:
11,07% positivo, c 1,23% negativo; Grupo 0: 41,22% positivo, c
sanguíneas;
llJ- o comércio illcito de sangue humano c derivados do san· 4,98% negativo, o que revela que os mais raros são os tipos A c B
Negativos. Temos cstatfsticas - ainda por demais escassas c falhas
guc;
IV- utilização de sangue retirado que não pode ser utilizado - relativas a doenças .constatadas cm exames scrológicos num
por incorrer numa das proibições constantes desta lei;
mesmo ano: 3% de portadores de sífilis; 3% de portadores de doença
V - infraçõcs que produzam um risco imediato ou um perigo de Chagas c I% de doentes com hepatite,
direto para a saúde individual ou pública.
A importância do sangue, para a ciência, a ind6stria fa.rmacêuti·
Parágrafo único. Em qualquer destes casos será fechado defi- ca c, assim, para a saúde humana é a mais ampla possfvcl.. E o
nitivamente o estabelecimento infrator c os profissionais que nele !r•· avanço técnico-cicntffico lhe dá cada ·vez maior amplitude. Seus
balhavam não mais poderão exercer sua atividadc profissional.
quatro elementos- glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma c·
Art. 32. Dentro de 180 (cento c oitenta) dias após a promulga· plaquetas - têm emprego o mais vasto e decisivo para a saúde.
Desnecessário alongar-nos cm aspectos dessa natureza, conheci·
ção desta lei, o INPS dcverâ ter se organizado de forma tal que tenha
seus próprios estabelecimentos ou que utilize apenas aqueles .legal- dos dos especialistas c aqui dispensA veis,
Segundo as informações disponíveis- que silo escassas c falhas
mente estabelecidos em conformidade com esta lei.
existem
no Brasil cerca de 500 Bancos de Sangue, cqtrc oficiais,
Art. 33. Dentro de 60 (sessenta) dias após à promulgação desta lei, o Ministério da Saúde, juntamente com a Comissão Nacional filantrópicos c comerciais. Este um dos poucos dados conhecidos
de 1-Jemoterapia, baixará as normas técnicas necessárias à organiza- pela Comissão Nacional de Hemotcrapia, que, ao menos até algum
ção, operação c coordenação dos serviços referentes à colcta, trata· tempo, não dispunha de informação sobre a quanti'dadc de sangue.
mcnto, armazenagem, utilização, distribuição c venda de sangue colctado e muito menos sobre a quantidade de que necessitamos.
humano, bem como publicarâ a lista por~cnorizada dos derivados
O sistema brasileiro de colcta de sangue c sua distribuição é
do sangue humano c de seu plasma> as condições de canscrvação c as cópia de modelo norte-americano, que permite a comcrclalizaçilo.
demais exigências a que devem estar sujeitos os estabelecimentos de Na maioria dos pafscs europeus o comércio é proibido: o sangue 6
coleta de sangue.
coletado c distribufdo pelo Estado, através das Forças Armadas ou
Art. 34, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
de serviços de transfusão regionais. Nalguns, é a Cruz Vermelha que
Art. 35. Revogam-se as disposições cm contrArio.
se incumbe da tarefa. Nos Estados Unidos a comercialização será
proibida, se já nilo o foi. Nilo será mais permitido a doação comer·
Juatllleatlva
cial, ficando o problema sob o controle da Food and Drugs
O deRclt de sangue humano c seus derivados, cm nosso pafs, é Admini~tration. Desde 1962, naquele Pais se luta pelo término do
por demais elevado. Este um problema complexo e que exige solução comércio de sangue. Experiência efctuada pela Cruz Vermelha, que
pronta. Mais da metade de nossa população é de menores de 21 montou um Banco de Sangue cm Washington, cm 1972, logrando
anos, que não podem doar sangue, Acrescente-se a estes o número suprir 95% das necessidades daquela capital, constit11iu forte
daqueles que silo portadores de doenças como a de Chagas, ou que estimulo à proibição do comércio, eliminando os receios que vinham
sofreram infecções diversas- como hepatite-, todos impedidos de impedindo tal medida.
doar sangue c o número dos nilo habilitados crescerA de forma alarNuma râpida Interrupção, é preciso notar que a proibição do
mante. E a este total temos que somar, ainda, aqueles que, sobretudo comércio de sangue nos Estados Unidos é fruto, sobretudo, dos
por desnutrição ou subnutrição, sofrem de anemias I
sórdidos cscdndalos apurados com relação à exploração feita
No nnal, constataremos que dos 120 milhões de brasileiros, especialmente cm pafscs latino-americanos, como o Haiti. A isto
poucos são os que apresentam condições para se tornarem doadores, retornaremos udiantc.
segundo normas minímas de segurança indispensAvcis para o
A proibição do comércio de sangue nos Estados Unidos poderá
resguardo tanto da saúde do doador como sobretudo do receptor.
criar sérios problemas para Indústrias norte-americanas que fazem o
Bastaria esse aspecto do problema para que estivesse ele, hA fracionamcnto do plasma. Essas Indústrias poderão assim multiplimuito, disciplinado com rigor por lei federal c sujeito a severa c car a pressão no mercado latino-americano, vl•ando obter novas
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fontes de suprimento, ameaça scrilssima c contra a qua, urge nos
prevenir.
No ano passado, um "empresário" português quis criar cinco
Bancos de Sangue na Guanabara, para fazer plasmcfcrcsc (redução ,
de proteínas plasmáticas, separando·se as células pelo processo de
centrifugação). Queria montar uma poderosa indástría na antiga
Guanabara, para exportar o produto. Felizmente, foi •impedido c,
após muito esforçar-se, desistiu.
No Brasil, é proibida a exportação de sangue humano, cxceto
como doação oficial cm caso de guerra ou calamidade páblica. A
Comissão Nacional de Hcmotcrapia pode autorizar a exportação de
derivados de sangue, sob a forma de produtos acabados. A licença
deve ser obtida para cada caso concreto c só pode ser concedida
havendo estoque suficiente para as necessidades internas.
Olicialmcntc, portanto, o Brasil não exporta sangue. Esse
comércio é ilegal.
Por razões óbvias, há dois anos a Organização Mundial da
Saádc passou a investigar a exportação de plasma sangu!nco para
países desenvolvidos. Numa das reuniões da OMS de 1974, o
principal tema foi o fornecimento de sangue de países do Terceiro
Mundo para as nações desenvolvidas. Apurou-se que "a corrente
sanguínea do mundo corre cm sentido contrário". Isto é, os
fornecedores localizam-se nos países pobres da América do Sul, Áfri·
ca, Ásia c toda a América Latina. O sangue vai para a Europa c é
revendido aos países de origem por preços exorbitantes. As condi·
ções de fornecimento são assustadoras, num comércio que viola a
Declaração Universal dos Direitos do Homem. ~ o que foi
constatado c denunciado pela OMSI
Nessa ocasião, surgiram dcnáncias de exportações ilcga[s pelo
Brasil, Carafbas c outros países da América Latina. O Governo
brasileiro protestou energicamente, afirmando não ser verdadeiro o
fato. A is!o voltaremos a~iantc.
Em nosso País não há centralização no sctor, o que impede
informes seguros. Mas sabemos, pelo que foi apurado noutros
países, que uma cm cada 80 pessoas necessita de uma transfusão por
ano, o que implica que um país - segundo dados relativos a povos
desenvolvidos-c, assirr., que desfrutam de condições de saádc muito
melhores que as nossas - precisa de que 6% de sua população doe
sangue regularmente,
Entre nós, 50% da população - como salientamos no inicio não têm condições de doar sangue porque pertencem à faixa etária
abaixodc21 anos!
A exportação ilegal de sangue é feita frequentemente de plasma
obtido pelo processo de plasmaferesc. O processo é discutível, face a
forma pela qual o sangue é colctado c o estado de saádc do
fornecedor. Uma pessoa com deficiência de proteínas c ferro estará
sujeita à tuberculose c à anemia, se doar, c o recebedor, entre nós,
corre riscos como o de contrair a doença de Chagas ou hepatite!
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A colcta de sangue tem que obedecer a. normas c critérios
mínimos, sem os quais nilo hA segurança alguma, tanto para o
doador como para o que for receber sangue. Ao contrãrio, os riscos
silo quilsc infinitos c muitos de gravidade fatal.
No Brasil, a Comissilo Nacional de Hemotcrapia é o órgão
responsável pelas normas relativas ao problema: transfusão, doaçilo
c industrialização do sangue.
Segundo dcn~ncias freqUentemente surgidas no Exterior,
inclusive, no 4mbito da Organização Mundial de Sa~dc, e outras
apontadas pela nossa imprensa, o sangue dos subnutridos
nordestinos é "sugado" por verdadeiros "vampiros", aliciadores que
prctextam submcte·los a exame médico c lhes dilo cm troca Cr$ 6 a
8,00 por meio litro. Isso se daria na Central do Brasil, Praça da
Harmonia, Campo de Silo Cristóvão c outros locais da cidade de Silo
Sebastião do Rio de Janeiro! ·
O que ocorrerá por esse imenso território nacional?
Segundo normas t~cnicas só pode ser doador maior de 18 anos c
menor de 65 c quem tenha ao menos 53 quilos de peso. lndispcnsá·

vcl exame médico antes de cada doação. Cada quilo de peso permite
a cxtração de seis gramas de sangue, com o que quem tenha 60 quilos
pode doar até 360 gramas. Entre uma doação c outra deve ser obscr·
vado um intervalo de. 60 dias. As mulheres têm que obedecer a prazo
maior, 90 dias, Nenhum Banco de Sangue pode funcionar sem um
médico para o exame ctrnico necessário, Os testes scrológicos de
laboratórios silo imprescindíveis para a liberação dó material colhi·
do. A medição de hemoglobinas deve preceder sempre a colcta. Mas
o hcmatócito, que é um aparelho de centrifugação para separar os
glóbulos c avaliar seu peso, só existe cm poucos serviços. Os Bancos
de Sangue usam mais o sulfato de cobre para um rápido c insatisfató·
rio exame através de uma picada na ponta de um dos dedos!
Nova interrupção.
Quarenta por cento dos candidatos a DOADOR que se aprcscn·
tam, cada manhã, ao Banco de Sangue Modelo do Doutor Francisco
Antonãcio voltam para casa de estômago c bolsos vazios, porque
simplesmente não passam no teste feito pelo hematócritol Isto foi
por ele mesmo dito cm noticiário publicado por nossa imprensa.
O Doutor Antonácio, segundo declarou à imprensa, é contra a
comercialização do sangue. Disse ele: "Se tenho um banco de sangue
é porque preciso de sangue para meus pacientes. Enquanto vigorar o
sistema atual no Brasil, terei de comprar sangue cm outros bancos, se
não tiver o meu próprio. O sangue coletado de doadores voluntários,
sem remuneração, é distribuído aos hospitais de atendimento públi·
co. Meu maior comprador é o INPS: pagando Cr$ 70,00 por frasco
é, hoje, o maior incentivador do comércio. Se cu quisesse, teria um lu·
cro de Cr$ 30,00 por frasco. Como sou contra o comércio, gasto no
sangue todo o dinheiro que recebo por ele: além da gratificação ao
doador, forneço um bom almoço c uso material importado".
Quando o sangue falta nos hospitais, responsabiliza-se as ind1is·
trias por desviá-lo. ~ que existem Bancos que funcionam cxclusi·
vamcntc para o abastecimento industrial. ~ o que se dá, por cxcm
pio, com o Banco de Sangue Natal, que entrega todo o sangue cok
tado (mil frascos por semana) à HOECHST, que paga por frasco de
Cr$ 60 a Cr$ 80,00, conforme o teor de proteína do plasma. O
doadorrecebe deCrS IS a CrS 25,00!
Da mesma forma que a Associação Brasileira de- Doadores
Voluntários de Sangue da Guanabara, funciona, cm São Paulo, a
COLSAN, criada cm 1959 pelo Doutor Othon Barcelos -tio do
Doutor Antonácio, já por nós mencionado. Nos 14 anos de seu fun·
cíonamcnto, a COLSAN distribuiu cerca de 600 mil frascos de
sangue a mais de 40 hospitais da capital c do interior daquele Estado,
dentre eles o Hospital das Clínicas. Seus doadores são "fichados" c
recebem uma cartcirinha cm quatro cores difercntés, conforme o tipc
de sangue, Dos 1.005 828 voluntários que se apresentaram cm doze
anos, apenas 591 664 puderam doar sangue: os demais, feitos os testes, não estavam cm condições de doar!
O sangue fresco nilo usado no prazo de validade - 21 dias crr.
geladeira - é utilizado para obtenção de derivados - de suma
importância, conforme todos sabemos.· Mas isto é dificil de acon·
tecer porque a demanda é superior à capacidade de fornecimento. A ·
COLSAN possui um liofilizador para estocar plasma, que permite
,;ua conservação durante cinco anos.
Em r974 a gamaglobulina fabricada pela HOECHST foi rcspon·
sávc! por uma série de casos de hepatite. O próprio Laboratório
comunicou o fato ao Ministério da Saádc, zelando pela· qualidade de
seu produto. O Ministério interditou imediatamente a venda do
produto c promoveu a análise de amQIItras. O Instituto Adolfo Lutz
recomendou fosse solicitada a ajuda da OMS c esta verificou que das
onze amostras a ela remetidas seis estavam contaminodàs c9m o
vírus du hepatite. O Ministério da Saudc ordenou a destruição dessas
seis partidas condenadas c liberou as correspondentes às amostras
cujas análises foram positivas, aprovados, mantendo a interdição das
demais partidas até que fossem analisados pela OMS!
Aqui cm Brnsllia, desde outubro de 1973 o Banco de Sangue do'
I• Hospital Distrital - que merece uma análise à porte, paro' cxal
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sequer concluindo o Pronto Socorro há tantos anos cm construção!
-está apto a atender a qualquer emergência, dispondo de bom csto·
que de sangue, além de plasmas preparados pela equipe que o intc·
gra. Adotam o sistema de exigir do paciente de cirurgia eleita - isto
é, operações pré-marcadas - a apresentação de dois doadores para
seu atendimento, se ncccss:\rio. Não ocorrendo esta, o Banco de
Sangue armazena-o, reservando-o para outros pacientes.
O I• Hospital Distrital de Brasfli.a possui um total de 40 mil
doadores cadastrados c prontos para serem localizados a. qualquer
momento, face emergências. Mas, infelizmente, ainda é forçado a
recorrer a doadores remunerados, a fim de que sejam supridas suas
necessidades.
Em 1974, D. Carlota Osório, abnegada presidenta da Asso·
ciação Brasileira de Doadores Voluntários denunciou ao Ministério
da Saúde a existência de exportação ilegal de sangue no Brasil. Propi·
ciou que, através de O Estado de Sio Paulo, o Doutor Vicente
Amatoncto oferecesse uma série de sugestões para organização,
normalização c rigoroso controle do problema cm nosso País. Lastimavelmente, pouco ou nada se fez.
O Governo brasileiro negou, reiteradas vezes, a ocorrência de
exportações de sangue. Não faz muito, uma das maiores autoridades
no assunto, Doutor Hendrik Krijncn, dirctor do Laboratório Central
de Transfusões SangOfncas da Cruz Vermelha da · Holanda, denun·
ciou grande tr:\tico ilegal de plasma sangafnco humano, entre países
latino-americanos c indústrias farmacêuticas de vários pàíscs.
Krijncn, renomado cientista c assessor do Escritório da OMS, rcdi·
giu, juntamente com outros, um informe sobre o caso para que fosse
discutido cm reunião daquele organismo a realizar-se cm Genebra.
Afirmou estar cm causa milhões de litros de plasma, no valor de dczc·
nas de milhões de dólares. Asseverou que comerciantes, com vagas
relações com a. indústria farmacêutica, compram nos pafscs cm
desenvolvimento plasma que é revendido a preços que atingem doze
vezes mais. Trata-se de uma denúncia feita por autoridade de repu.
tação mundial e que apresenta aspectos os mais lastimáveis - c
criminosos.
A probabilidade c de que o comércio de sangue aumente,
ganhando sempre nova aceleração, !;: que cresce, a cada ano, a de·
manda, cm permanente aumento. Nos países ricos, hoje a neccssi·
dadc de sangue é·dc 8 a 12 vezes mais. Para fazer face à demanda de
dois anos atrás, cada um desses países teria que dispor de um doador
cm cada 33 habitantes! Raríssimos os países que dispõem do sangue
de que necessitam: França c Inglaterra. Dar o problema preocupar
cada vez mais à OMS c, conforme declarações do Doutor Zarcos
Hantchcf, médico-chefe da Liga de Sociedades da Cruz Vermelha, a
todas as organizações responsáveis envolvidas com o problema.
O Governo brasileiro sempre negou o comércio ilegal de sangue,
Mas muitos dos especialistas se impressionaram com a denúncia c
manifestaram sua preocupação. uma vez que partira ela do Doutor
Hcndrik Krijncn, autoridade de renome internacional cm hcmato·
logia c pertencente à OMS.
O deficit de sangue no Brasil é enorme. Em Salvador, Bahia, os
SSO litros de sangue colctados mensalmente pelas quatro Instituições
do ramo não atendem, sequer, a 50% da demanda normal, com um
doficlt diário e "rotineiro" de 20 litros, o que nos dá um totul de 600
litros ao mês! Em Natal, no Rio Grande do Norte, o deflclt chega a
ser de ISO litros por mês, No Hospital Getúlio Vargas, o maior de
Tercsina, no Piauí, também há deOclt permanente: necessita de 350 u
400 doações mensais c não consegue senão 250, 80% do sangue
necessário vindo de indigentes hospitalizados, que pagam com o
próprio sangue o tratamento!
Em Aracaju, Sergipe, ocorre um fenômeno sintomático: quando
o índice de desemprego regride, cu i acentuadamente o estoque de sim·
guc nos hospitais, Em Macció, Alagoas, o sangue é comprado a
CrS 25,00 c CrS 30,00 por 300 gramas. Em Recife, Pernambuco, de
cadn dez dondores que pnssnm pelo Bunco de Sangue do Hospital du

Restauração, sete não têm condições de fazê-io, por portarem
sffilis ou sofrerem de desnutrição. Em Curltiba c Florianópolis o si·
tuação é também grave.
O problema é dos mais graves. E a despeito dos desmentidos
oficiais, os Indícios de comércio, de exportação de sangue brasileiro
silo por demais numerosos, de tal forma que mesmo autoridades que
antes a negavam com veemência, já não o fazem. !;: preciso notar,
também, que a politica adotada pelo ~NPS, que fixa preços para
compra de sangue humano c extinguiu seus bancos de sangue, constl·
tui talvez causa maior de incentivo ao comércio incscrupuloso de
sangue, com a proliferação de bancos particulares que funcionam
sem fiscalização, não dispõe de instalações c equipamentos
adequados c se beneficiam com a venda do sangue alheio!
Em março de 71, o INPS, na antiga Guanabara, dispunha, no
seu Instituto de Hcmatologia, de 202 pessoas, entre técnicos, cnfcr·
meiros, médicos c funcionários. Hoje o número está reduzido a 91.
Com seu quadro completo, poderia receber até SOO doadores diãrios,
mas hoje não recebem nem 200! Os baixfssimos salários são dcscstf·
mulo que a tudo vai corroendo.
O Instituto é muito bem equipado, mas só atende a um terço de
sua capacidade, a despeito de que, nos 76 leitos do hospital cm que
funciona, existirem internos com leucemia, hemofilia, anemias
falciformes c outras doenças sangUíneas. Hcmoffiicos que correm
risco de morte com a simples cxtraçilo de um dente, ali silo .t~atados
por uma equipe especializada. Entre os 400 pacientes já internados,
não houve um só óbito, resultado excepcional c que fala cxubcran:
temente a favor de um Instituto praticamente abandonado!
A politica do INPS implica cm riscos diversos para a saúde de
seus próprios pacientes, pois os bancos de sangue não examinam os
doadores como deviam, movidos que silo pelo lucro. O INPS tem
responsabilidade fundamental pelo terrível quadro existente no Bra·
sil, c a ele cabe papel de destaque na corrcçilo dessa situaçilol
No Estado do Rio· existem 150 bancos de sangue. Funcionam
cm condições precárias c sem :fiscalização. O jornal O Globo (ver cdi·
ção de 22·6·75) visitou, durante dez dias, diversos bancos c constatou
irregularidades como:
-pessoas doando sangue sem apresentação de identidade;
-doadores completamente alcoolizados;
- doadores com tipagcm de sangue errada na ficha do banco;
- cardfaco afastado de serviço pelo INPS doando sangue;
-admissão para doar, sem nenhum exame, senão uma ligeira inspc·
ção na mucosa dos olhos;
-ausência de médico durante o sangramcnto;
-menores de 18 anos c pessoas com menos de 50 quilos doando san·
guc;

- funcionãrio colocando e retirando o equipamento c simulta·
ncamente manuseando dinheiro para pagar o doador.
-reaproveitamento de agulhas descartáveis;
- aliciamento de novos doadores, através do pedido de atestados c
tipagem de sangue;
-sujeira em todas as dependências do Banco!
Retratou o O GIÓbo algo de até parecer irreal, mas que bem sa·
hemos ser pnrccla du triste realidade brasileira! E tudo cm desacordo
com normas estabelecidas pela Portaria 5, da Comissão Nacional de
Hemotcrupiu, de 2 de outubro de 19691
Em 1975, nenhum banco de sangue foi fiscalizado no Estudo do
Rio! O Serviço de Fiscalização de Medicina do Estado dispõe de
doze Médicos e de dois veículos pura inspecionar os ISO Bancos de
Sangue, ulém de todos os hospitais, casas de saúde, cllnicas, hos·
pita is de veterinária, consultórios médicos, institutos de beleza, orto·
pedistus, saunas, massagistas: pedicuros, óticas c outros serviços liga·
dos 1\ saúde c ao bem-estar do povo! Parece ficção, mas é u incrível
. renlidude no meu Estudo, o que constitui magnífica mostra de como
nossos governuntes se ocupam c preocupnm com problemas de ta ma·
nhn importância purn u snúdc humanal
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fichários dos Bancos de Sangue do meu Estado. Nilo conseguiu·,
""rtamcntc tantas c tilo gran~cs os irregularidades a ocultar! Mas,
com o teimosia caractcristica dos rcpórtcre•, acabou conseguindo a
lista dos Bancos c, dessa forma, verificou q.tc cm endereços indica'dos nilo existiam Bancos; c muitos fatos im~rcssionantes postcrior~mcntc relatados pelo grande órgão de nossa imprensa. Hã mais de
sete anos, não se revalidavam licenças para funcionamento de Banoos o qui: significa que esses não eram fiscalizados hã mais de sete
DOO!!
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E muita coisa mais, de estarrecer, hã cm assunto de tamanha
importância!
. Em 25 de junho do ano passado, o Ministro da Saúde negou,
até irritado, a denúncia de exportação ilegal de sangue, declarando-a
falsa. Disse qué o Dr. Hcndrik Krijmcn "não é funcionârio da OMS
e, sim, dirctor de um grande laboratório hcmotcrâpico na Holanda.
Sua denúncia nunca foi apresentada à OMS c quis embarcar uma
grande quantidade de plasma brasileiro para o Exterior c não conseguiu". (Jornal do Brasil, 25·6-75).
Ficou apurado que o Dr. Hcndrik é uma das maiores autorida-.
dcs no assunto de tndo n mundo, pertence à OMS I
.
E no dia 8 de agosto o Ministro da Saúde, Prof. Almeida Machado, mudava de posição c, pela primeira vez, admitia a possibilidade
de contrabando de sangue no Brasil para os Estados Unidos!
Louvo a honestidade com que o eminente Ministro modificou
seu ponto de vista, sem dúvida após ter investigado melhor o problema!
Há anos- contou-nos Oplalio, no número de 8 de agosto de 75,
quando a .discussão· do problema era acesa cm toda a imprensa
brasileira ÓWashlnton Post denunciou, nos Estados Unidos, acordo
feito pelo norte-americano Joseph Gorinstcin com o famoso
François Duvalicr, dando à empresa Hcmo-Caribbcan monopólio
para, durante dez anos, exportar sangue da população do Haiti. A
história levantada pelo órgão da imorcnsa norte-americana, provando a morte de· numerosos haitianos, stmplcsmcntc horrorizou o povo
daquele grande Pais. E veio rcação forte, liquidando com o grande
negócio de Joseph! A Food and Drugs Administra'tion determinou
restrições severas ao funcionamento de bancos comerciais de sangue, Do rigor das autoridades norte-americanas, redundou vigor
para o mercado negro c, assim, em 1973, o mesmo Josph Gorinstcin
requeria à Comissão Nacional de Hcmotcrapia autorização para instalar centros de produção de plasma sangUinco no Brasil!
O pedido foi recusado, más o requerente não desistiu.
Pretendeu uma audiência com o Ministro da Fazenda, atual
Embaixador Delfim Nctto, prometendo um ingresso de um milhão c
meio de dólares mensais no Brasil, caso conseguisse mudar a posição
da Comissão. Estâvamos no auge do "milagre brasileiro".
Para honra nossa, o Ministro Delfim Ncttonão recebeu sequer
) Sr. Joseph!
Mas este não desistiu: os lucros cm vista lhe davam persistência·
e atrevimento quase ilimitados. Quis comprar o Laboratório ISA, de
Silo Paulo. Propôs sociedade a diversos médicos brasileiros paro
instnloçilo de uma grande indtlstria de frocionomcnto de sangue,
entrando ele com capital inicial de dois milhões de dólares,
Graças a Deus nada conseguiu c acabou desistindo, Partiu para
Porto Rico!
Hã, ainda, aspectos relativos a uma espécie de monopólio existente no Brasil no sctor que abordamos, uma mesma pessoa possuindo uma rede de "laboratórios" c "bancos" paro fornecer material
"exclusivamente" o determinada indústria. Por demais numerosos os
aspectos do problema que terão de ser objcto de regulamentação por
parte da Comissão Nacional de Hcmotcrapia c órgãos de saúde dos
Estados. O mesmo se dâ quanto ao papel a ser representado pelo
INPS- que hã de ser da maior relevância, penitenciando-se o Instituto dos erros c injustiças cometidos até aqui, inclusive contra
competentes c dedicados servidores seus.

A imprensa, nacional c internacional, tem aludido amplamente
ao tráfico de sangue humano, objcto de denúncias até mesmo da
OMS. lnqucstionâvcl a importância de lei que discipline com rigor c
de forma adequada o assunto em nosso pais, através da
"centralização" na autorização para funcionamento de Bancos,
Laboratórios ou quaisquer outros estabelecimentos que lidem com
sangue humano, bem como na imposição de normas mfnimas a
scrom obcdccida's c preenchidas. Em seguida, é preciso
"descentralizar" a Comissão Nacional de Hemo terapia, obtendo prc·
ciosa colaboração, especialmente no tocante à fiscalização das Sccrc, ta rias de Saúde dos Estados.
Nilo tenho a pretensão de, com este projeto, propor soluçilo
completa, Meu propósito é obter soluçilo que ponha ponto final a
tantos horrores. E isto só lograremos através de lei federal. Na Casa,
conto com a colaboração de muitos nobres colegas, que silo,
também, autoridades no assunto. Deles, tenho certeza, virã a colaboraçilo para que este projeto seja aperfeiçoado c possa converter-se
o quanto antes cm lei. l'i uma imposição que não mais pode ser
adiada, tantos c tão grandes os interesses que precisam de rigorosa
dc[csa.
·
Igualmente, confio ,que o Professor Almeida Machado,
Ministro da Saúde, não nos rccusarã toda colaboração necessária,
sempre com o propósito de dotar o Brasil, o quanto antes, de lei cspc·
clfica que discipline, de uma 'vez por todas, problema de relevância
imensa c que está sempre a aumentar, cm decorrência do incessantr
desenvolvimento técnico-cientifico!
Sem dúvida, com essa soma de esforços c vontades, meu projeto
há de aperfeiçoar-se c poderá logo tornar-se lei, para a preservação
do bom nome de nosso pais c defesa da saúde - c até vida - do
povo!
Cumpre agradecer, ao termo da presente justificação, a valiosa
colaboração de quantos, dentro c fora do Congresso Nacional,.
trouxeram subs,fdios para esta iniciativa, o ser aprimorada com as
luzes dos ilustres incmbros desta c da outra Casa do Parlamento
Nacional.
Sala das Sessões, em 28 de abril de 1976.- Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Conslilulçào e Justiça, de Saúde e de
·Economia.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1976

D'

no•• redaçio ao § 4• do art. 11 da Lei n• 3.807, de l6
de aaosto de 1960 (Lei Orainlca da Pre•ldêncla Social), .
amplrando 1 compaabelra de 11f111rado da Pre•ldêacla Social.

OCongresso Nacional decreta:
Art. I• Dê-se ao§ 4• do art. li da Lei n• 3.807, de 26 de agosto
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), a seguinte rcdaçilo:
"§ 4• Nilo scqdo o segurado civilmente casado, considerar-se-li
tacitamente designada a pessoa com quem se tenha casado segundo
rito religioso ou a companheira que tenha vivido sob a dependência
do segurado por pcrfodo não inferior a cinco anos, presumindo-se
feita a declaração prevista no parAgrafo anterior."
Art, 2• Entrará esta lei cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
J ustlncaçio
O Presidente da Legião Brasileira dos (nativos, núcleo regional
de Bauru, Sr. Bcrtholdo do Carmo, cm otlcio datado de 25 de agosto
de 1972, do qual extraio os trechos mais expressivos, diz:
"O artigo li da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, enumera
quem pode ser dependente do segurado do Previdência Social.
Dentre esses coloca também " pessoa designada, desde que
inscrita previamente pelo segurado.
l'i preciso, porém, que se dê nesse artigo acolhida a mais um ·
inciso, qual seja o dn companhcir11 cujo associado deixou de inscrevê-
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falecido.
Vejamos, para melhor ilustrar o assunto, o seguinte caso concrc·
to:
A Sra. Claudio a Barbosa tem mais de 60 anos c é mulher casada
c doente.

trabalhador falecido, principalmente porque o Poder Judiciàrio,
embora venha reconhecendo, iterativamente, esse direito, não pode,obviamentc, legislar, mas exercer as funções de intérprete da lei nos
casos concretos submetidos ao seu exame.
Seria iníquo, mormente cm se tratando de lcgisl9çilo de carâtcr
cmiPentcmente social, como é a previdenciária, manter-se omisso o:
legislador, to-rnando assim obrigatório por parte de humildes c mal
informados beneficiários do INPS, o apelo à Justiça para que, cm
cada caso seja proclamado o seu direito.
Em face do exposto, submetemos o presente projeto de lei ao
. cstüdo c superior apreciação de nossos ilustres pares do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, cm 28 de abril de 1976.- OrestesQuércla.

Viveu mais de 30 anos com João Simões, q·uc era associado do
INPS, c ultimamente aposentado, contudo viveram como se fos·
sem esposos, na mais perfeita harmonia, eis que o companheiro, ou
por ignorância ou descuido mesmo, deixou de_ indicar s~a compa·
nhcira como dependente do INPS, não obstante ter esse direito cm
vida (era solteiro c não tinha filhos).
Ultimamente passou a sofrer das faculdades mentais c então tor·
nou·sc impossível o casamento ou a indicação no INPS, porque:
LEGISLAÇÃO CITADA
João Simões estava incapacitado mentalmente para tanto c, sua
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
companheira, Sra. Claudina, foi de uma conduta exemplar c santa.
Todavia, com a morte de seu companheiro ocorrida justamente
Dlspjle10bre 1 Lei o,.ialca da Prnldêncll Social,
cm virtude da doença mental, não teve a companheira direito à
Art.ll. ............................................ ..
pensão só porque não havia sido indicada como dependente
designada. Não obstante ela foi companbcira por mais de 30 anos c
§ 4• Não sendo o segurado civilmente casado, considcrar·sc·á
sua legitima dependente...
tacitamente designada a pessoa com quem se tenha casado segundo!
Ora, esse tratamento que lhe impõe a lei é por demais injusto c. rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no parâgrafo
imprevidente. O concubinato tem sido amparado cm todos os seiO· anterior.
rcs. E: preciso também que, na Previdência Social, se dê proteção às
companheiras, sobretudo cm casos como este, onde impera a moral c
(ils Comissões de Consllluição e Justiça e de Legislação Social.)
a honestidade. Não é justo que se deixe essa coitada, idosa c doente,
que viveu por mais de 30 anos com o associado, à mercê da caridade
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projctos lidos
pública". (Sic.)
serão publicados c despachados às comissões competentes.
De fato, ante a lcgislaçilo vigente, o próprio Departamento Na·
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. I•
cional de Previdência Social, através da Resolução n• 594, de IOde Sccretârio.
agosto de 1967, publicada no Diário Oficial, de 26 de julho de 1968,
~lido o seguinte
jâ firmou, a respeito, o entendimento do Executivo cm face da legisla·
ção vigente, ao declarar que: "Só é considerada dependente a campa·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 48, DE 1976
nheira quando designada pelo segurado".
Nossos tribunais, todavia, inclusive o Supremo Tribunal
Retiflca o enquadramento dos auxiliara de plenário duse·
Federal, como revela a coletânca organizada por Afonso César (la,
"D" da Grupo Atlvldades de Apoio Lealslatlvo.
Indicação da Legislação e Jurisprudência da Previdência Sociál,
O Senado Federal resolve:
Edições Trabalhistas S.A. - 1970 - Rio - GB), têm <1ricntado
suas decisões no sentido do pleno reconhecimento da companheira,
Art. 1• Os aluais ocupantes da classe "D" da carreira de Assiscorno veremos a seguir:
tente de Plenário serão distribuídos pelas escalas de níveis da carreira
de "Assistente Legislativo", de acordo com as vagas ali existentes,
"STF (RE n• 53.169 - MA) - Ementa - Com· sem aumento da lotação ideal.
panheira. Direito à pensão. Prova c dependência aceita pelo
Art. 2• Esta Resolução entrará cm vigor na· data de sua
Juiz, reafirmada pelo Tribunal Federal de Recursos. Dis·
publicação.
positivo Legal não ofendido. Não existente, realmente,
J ustlflcaçio
dissídio jurisprudencial. Recurso não conhecido. Diário da
Justiça de 16 de junho de 1965.
.
Os antigos auxiliares de porteiro, porteiro c auxiliar de portaria
STF (MS n• 14.330- DE)- Ementa -Companheira cm número de SÓ foram inicialmente por manifcsto.cqulvoco cnqupou concubina, se não foi designada como dependente do drados na letra "C" de Auxiliar de Plcnârio. Posteriormente o
contribuinte da Previdência Social, mas figura como bc· Senado verificando a injustiça cometida, determinou que 17
neficiâria dele, a título de esposa, na Carteira Profissional, (dczcss;te) daqueles servidores fossem enquadrados como Assistente
tem direito a inscrição "post mortcm". Diário da Justiça de Legislativo "B" c depois "C". Esqueceu-se na ocasião a situação dos
28 de abril de 1966.
outros til o merecedores c dedicados quanto aqueles.
TFR (ACE n• 24.395- GB)- Ementa- CompanheiPreliminarmente, vale salientar que todo o complexo legislativo
ra, Pcnsi\o. Pura efeito de assistência social, nossas leis editado com vistas 11 irnplantaçilo' do principio constitucional da
equiparam uesposa legitima a companheira. A simples posse paridade de tratamento entre os três Poderes da República teve
do estado de casado i: considerada como meio de prova do sempre u pr-. •• upaçilo de resguardar o principio do direito adquiri·
casamento, com efeitos retroperantcs. Dlirlo da Justiça de 28 do,§ 3• do art. I53 da Constituição.
de fevereiro de 1969.
Em harmonia com esta orientação. é: justo enfatizar o cuidado
TFR (AC n• 25.372 - GB)- Ementa- Previdência com que se houve o Poder Executivo por intermédio do DASP no
Social. Pensão à companheira. Falecido o segurado, nilo encaminhamento do problema, tanto assim que promoveu entenpode sua companheira ser privada de pcnsilo prcvidcnciàrin, dimentos com representantes do Poder Judiciário, do Senado c da
upcnus por nilo ter sido inscrita cm vida pelo "de cujus", que Câmara no sentido de chegar a um denominador comum. Destes
em seu favor se munifestu expressamente antes de falecer. rontutos resultou a Lei Complementar n• 10, de 6 de maio de 1971.
Diário da Justiça de 2 de dezembro de 1969".
Diz a Constituição, nos mencionados preceitos reguladores da
Nada mais oporiuno, pois, do que a alteração da legislnçilo vi· paridudc (Arts. 98 c 108 e seu parágrafo 1•), que os vencimentos dos:
gente, com a finalidade de amparar expressamente a companheira do cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos pagos pelo
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c.que "aplicam-se, no que couber, aos funcionários do Poder Lcgis·
Jativo os sistemas de classincação c nlvcis dos cargos de serviço civil
do respectivo Poder Executivo".
A citàda Lei Complementar n• 10, de 6 de maio de 1971, reitera
a ressalva no que couber (art. 1•).
Coerente com cstu diretriz assim se expressa o art. 3• da Lei
n• 5.645, de 10·12·70:
Art. 3• Segundo a correlação e aOnldade, a natureza dos
trabalhos ou o nlvel de conhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrangendo várias atividades",
Acontece, que cm virtude da maior gam~ dos serviços prestados
aos Exm•s Srs. Senadores pelo pessoal de portaria c garagc da Casa,
sempre tiveram aqueles prolissionais remuneração bem superior à
de seus congêncrcs do Executivo, Merece realce, na oportunidade, a
enorme diferença entre as atividades de um contínuo do Executivo e
as de um do Senado que presta diversos serviços nos Srs. Par·
Jumcntarcs, alguns. quase de secretário, inclusive, cm certos casos,
freqUentando-lhes a residência para melhor atendê-los.
Quanto à implantação da Reforma, deveriam, à vista dos
mencionados textos, ser respeitados os direitos adquiridos destes c de
outros funcionários cm situação similar. Tal não foi entretanto feito.
Aliás os erros c injustiças decorrentes de uma implantação
defeituosa da Reforma Administrativa nos quadros do Senado são
notórios, tendo a própria Egrégia Mesa Dirctora cnvidado ingentes
esforços para sanâ·los através de diversos atos c Resoluções, senão
vejamos:
l• Os noticiaristas da Radiodifusão que, pelas caracterlsticas
c atribuições do cargo, deveriam ter sido enquadrados como Técnico
cm Comunicação Social, tal equivoco corrigido posteriormente;
2• Os motoristas, inicialmente enquadrados nas mesmas bases
do Executivo, tiveram sua denominação modilicada para Agente de
Segurança, tendo cm vista as peculiaridades que distinguiam suas
funções daquelas exercidas por seus congêneres do Executivo;
3• Os antigos Chefes de Portaria PL·3 também tiveram seu
enquadramento revisto para Auxiliar Legislativo;
4• Recentemente o Plenário desta Augusta Casa aprovou dois
Projetas de Resolução, os de n•s 58 c 61/74 que, em óltimn nnãlisc,
tambóm contribuíram para minorar os rigores do enquadramento no
tocante aos Assistentes de Plenários c aos antigos porteiros c njudan·
tcs de porteiro,
Neste particular, merece realce a reivindicação justa dos antigos
Assistentes de Plcnârios, PL-8, é que enquanto 17 de seus colegas
PL·7 e PL-6 foram enquadrados, por Ato da Mesa, como Assis·
tentes Legislativos "B" e posteriormente guindados à letra C por
uma das Resoluções anteriormente citadas, ficaram estes velhos ser·
vidorcs do Senado relegados a plano secundário, quando tudo
indicava deveriam ir, naquela oportunidade, a Assistentes Lcgis·
lntivos UA n c depois "8'\ continuando a manter o "status" de que
sempre gozaram sem se distanciarem tanto daqueles colegas.
Com a aprovação do projeto, o Senado restabelecerá, assim, o
império do direito c da justiça com o enquadramento dos antigos
Auxiliares de Portaria PL·8 e PL-9, nas mesmas condições 'de seus
colegas, equiparando-os desta forma aos seus colegas da outra Casa
do Congresso que, cm recente Ato da Mesa Dirctora daquela Casa,
publicado no DCN-Partc r, do dia 30 de março óltimo, fez o
respectivo rcmnncjamcnto c enquadramento da Classe.
Sala das Sessões, cm 28 de abril de 1976. -Joio CalmonEurico Rezende - Ruy Santos - Lulz VIana - Amaral Peixoto Danton Joblm- Nelson Carneiro - Roberto Saturnlno - Vascon·
celos Torres - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Franco
Montoro- Orestes Quércla - Uzaro Barboza- ltallvlo Coelho Saldanha Dm:.l..- Accloly Filho - Leite Chaves - Mattos Ldo Otalr Bccker - Tarso Outra - Adalberto Sena - Altevlr Leal Evandro Carrera- Jooé Undoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passa·
rlnho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La
Rocque- José Sarney- Helvldlo Nunes- Mauro Benevldes- VIr·

gOlo Távora- Agenor Maria- J~ssé Freire- Domldo GondlmRuy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de Mello- Lulz Cavalcante
- Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gllvan Rocha - Paulo
Brossard e José Esteves.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
art. 442, § 1•, do Regimento Interno, o projeto scrã publicado c, cm
seguida, licará sobre a mesa durante três sessões, a lim de receber
emendas.
Findo esse prazo, será despachado às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·S•·
cretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 131, DE 1976
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 238, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro transcriçào nos Anais desta Casa, do discurso pro·
ferido pelo Excelcntfssimo Senador Magalhães .Pinto, Djgnlssimo
Presidente do Congresso Nacional, no Estado de Alagons, no dia 26
do corrente, por ocasião do Primeiro Simpósio Univcrsitãrio de Polf·
tica e Informação Nacional.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1976.- Otalr Becker.
REQUERIMENTO N• 132, DE 1976
Nos termos do Art. 233, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição nos Anais do Senado dos Discursos proferidos pelos
Excelentíssimos Senhores Presidentes Giscard D'Estaing c Ernesto
Gcisel, respectivamente das Repúblicas Francesa c do Brasil, no dia
26 de abril.em curso, o Aeroporto de Orly c no Palácio de Versalhes,
na Françu.
Sala das Sessões em 28 de abril de 1976. -PetrônloPortella.
REQUERIMENTO N• 133, DE 1976
Senhor Presidente
Requeiro nos termos regimentais a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, de discurso do Excelentíssimo Senhor Presidente da
França, Giscard D'Estaing, por ocasião do banquete que lhe foi
oferecido pelo Presidente Ernesto Geisel, dentro do programa de
visita àquele Pais, c publicado no Jornal de Brullla cm 28 de abril de
1976.
Sala ~as Sessões, em 28 de abril de 1976.- Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO N• 134, DE 1!176
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da entrevista do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, General Ernesto Ocisei, concedida a jornalistas bras i·
Jeiros em Paris, c publicada no Jornal de BrasRia cm 20 de abril.
Sala das Sessões, em 28 de abril de 1976.- Vaac:oncelos Torres.
REQUERIMENTO N• 135, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso do Excclentfssimo Senhor Presidente da
Repóblicn, General Ernesto Geiscl, proferido ontem no Hotel de
Villc, em Paris, agradecendo as homenagens que lhe foram prestadas
pelo Conselho de Paris, c publicado no Jornal de BrasOJa cm 28 de
abril de 1976.
Snlu dus Sessões, em 28 de abril de 1976. Vaac:oneelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Mugnlhues rinto) - De acordo com o
art. 233, § I•; do Regimento Interno, os requerimentos serão
submetidos no exume da Comissão Diretoru.
'
Sobre u mesn, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretilrio.
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elido o seguinte
REQUERIMENTO N• 136, DE 1976
Tendo sido convidado a participar da Comitiva que
acompanhará Sua Excelência o Senhor Presidente da Repllblica na
visita oficial ao Reino Unido da Grii-Bretanha e Irlanda do Norte,
solicito me seja concedida autorização para o desempenho dessa
missão, nos termos dos arts. 36, § 2•, da Constituição c 44 do Regi·
mcnto Interno.
Sa'la das Sessões, cm 28 de abril de 1976.- Petr6nlo Portella;
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o·
art. 44, § 4•, do Regimento Interno, este requerimento serâ remeti·
do à Com'issão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à
deliberação do Plcnârio após a Ordem do Dia, em virtude, do que se
acha previsto no art. 388, 11, b, da Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hâ oradores inseri·
tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Os círculos sócio-religiosos do Pais regozijam-se, desde ontem,
com a auspiciosa notícia, divulgada oficialmente pelo Vaticano,
segunda a qual Dom Aloisio Lorschcidcr · seria elevado às
culminâncias do Cardinalato.
Figura exponencial do clero brasileiro, o novo Cardeal exerce a
sua ação benfazeja na Arquidiocese de Fortaleza, desde 5 de agosto
de 1973, tendo jâ réalizado, ali, um trabalho de evangelização dos
mais fecundos, que o credencia à admiração e ao respeito de todos os
ccarenscs,

Anteriormente, Dom Aloísio ocupara o Bispado de Santo
Angelo, no Rio Grande do Sul, de onde se projetara, mercê de seus
notâvcis atributos pessoais, para o exercício da Presidência da Confc·
rência Nacional dos Bispos do Brasil - posto no desempenho do
qual tem evidenciado equilfbrio, clarividência c dinamismo
incomparáveis.
Estimado pelos seus jurisdicionados c, indiscrcpantemcntc, por
todos os irmãos no Sacerdócio, o Arcebispo fortalczcrisc í: apontado,
pelos que com ele privam, como um verdadeiro diplomata, dcfenden·
do os pontos de vista da Igreja, perante as autoridades constituídas,
com a maior dignidade c desenvoltura, sendo, cm razão disso,
acatado nas opiniões que externa c nos princípios que defende,

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V, Ex•, nobre Senador Ruy Carneiro, a solidariedade que V. Ex•
empresta ao meu discurso, quando procuro ressaltar a escolha de
Dom Aloisio Lorschcidcr, ontem ocorrida, para integrar o Colégio
Cardinalicio.
Realmente, "Como jurisdicionado de S, Rcvma., hoje Sua
Eminência, posso testemunhar, perante esta Casa c o povo brasi·
feiro, que a figura excepcional de nosso Arcebispo, como mctropo·
lita da provinda eclesiástica do Ceará, vem realizando um trabalho
dos mais sérios, dos mais dignos, c por isso tem recebido os aplausos
de todo o povo cearense,
O Sr. Vaoconcelos Torres (ARENA- RJ)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o
aparte a V, Ex•.
O Sr. Vaoconcelos Torres (ARENA - RJ) - A designação
papal é importante não apenas para o Ceará, mas, para o Brasil intei·
ro. Fico muito satisfeito cm que V, Ex• esteja registrando o acontecimento e dando a Dom Aloisio Lorscheider a medida cxata da sua
competência, do seu apostolado, da sua capacidade intelectuàl. Sou
um homem que o acompanha à distância. Várias das decisões da
Conferência Nacional dos Bispos têm sido aqui, por mim, adotadas,
principalmente no que tange à luta antidivorcista, em que S. Ex•
Revma. é como que um campeoníssimo. Um homem simples, humil·
de, no bom sentido da palavra, úm católico completo, sua elevação a
Cardeal enche-nos a todos nós brasileiros, de alegria, por ver-se não
me engano, porque V, Ex• deve saber isso mais do que cu - que
Dom Aloisio Lorscheidcr ê o 7• Cardeal brasileiro - aliãs está aqui,
ao meu lado, o Deputado Dayl de Almeida, que conhece bem os
problemas da Igreja Católica: Assim o Brasil, como a maior nação
católica do mundo, vai-se impondo perante o Colégio de Cardeais.
Faço minhas as palavras de V, Ex• e, em nome da Aliança Renovadora Nacional do Estado do Rio de Janeiro, congratulo-me com
V. Ex• por estar registrando este auspicioso acontecimento.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Torres, o apoio da secção arcnis·
ta do Estado do Rio de Janeiro a esta manifestação que prestamos
hoje da tribuna do Senado a Dom Aloisio Lorschcider, novo Cardeal
da Igreja Católica.
'
O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um
aparte?

O Sr. Ruy Carneiro (ARENA- PB)- Dá V, Ex• licença para
um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito
prazer.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Quero aplaudir c felicitar
V. Ex• pela magnifica idéia em exaltar a escolha, no Vaticano, pelo
Papa Paulo VI, do Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloisio
Lorscheider para integrar o Colégio Cardinalfcio, elcvando·o, por
via de conseqUência, à dignidade de Cardeal.
V. Ex•, que representa o glorioso Estado do Ceará; que é
católico, e priva de sua amizade, faz muito bem cm enaltecer-lhe a
figura, sobretudo, porque poderá fazê-lo com absoluto conheci·
mcnto, apesar de conhecermos a obra e o trabalho daquele ilustre
prelado no desempenho de suas atividades eclesiásticas, Trabalhos
estes que culminaram, merecidamente, com o credenciamento de Sua
Eminência para aquela elevada posição na Igreja Católica,

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Desejo associar-me
ao jllbilo que V. Ex• manifesta neste instante, pela nomeação de
Dom Aloisio Lorschcider às culminâncias de Cardeal da Igreja Cató·
lica. A iniciativa de V. Ex• representa um ato da mais pura justiça,
porque tenho a mais elevada impressão a respeito da figura de Dom
Aloísio Lorscheidcr, principalmente durante. a sua permanência na
Arquidiocese de Fortaleza. Sabe V, Ex•, tão bem ou melhor do que
eu, da ação que S, Revma. desenvolveu cm nosso Estado, não só no
campo puramente religioso como no social, chegando mesmo a re·
cuperar certos setorcs da Arquidiocese, e impondo-se ao conceito c à
admiração do povo ccaren.<e, pelas suas qualidades morais, pela sua
inteligência, pela sua cultura c, principalmente, pelo equillbrio com
que conduz os negócios da Igreja Católica. Desejo, assim, nestas
parcas palavras, associar-meu V. Ex• nesse preito de justiça às altas
qualidades do ilustre homenageado.

A população católica do Norte e Nordeste está em festa com a
acertada escolha de D, Aloisio Lorschcidcr para novo Cardeal do
Brasil.
A V, Ex•, Senador Mauro Benevidcs, minhas homenagens e a
solidariedade da Paraíba ao Estado do Ceará.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Wilson Gonçnlvcs, o testemunho de V. Ex• ~tanto mais significativo
quanto é subido que V. Ex• é igualmente jurisdicionado de Dom
Aloisio Lorschcidcr, como metropolita da província eclesiástica do
Ccur6. V, Ex•, como representante do povo ccarcnsc, pode realmcn·
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tempo, entretanto, bastante para que S. Rcvma. revelasse as
excepcionais qualidades de sacerdote c de pastor zeloso.
O Sr. Nel10n Carneiro (MDB - RJ) aparte?

Permite V, Ex• um

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V. Ex•, eminente Senador Lázaro Barboza, a solidariedade que traz
ao meu pronunciamento, cm•nomc do povo de Goiás, daquele povo
que tem, na área jurisdicional da Arquidiocese de Goiãnia, outra
grande figura do Episcopado brasileiro, que é exatamcntc Dom
Fernando Gomes dos Santos.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer.

O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V, Ex• um
aparte?

O Sr. Nel10n Carneiro (MDB - RJ) - O nobre Senador
Vasconcelos Torres, para justificar a sua solidariedade às homc·
nagens que V. Ex•, neste momento, presta ao novo Cardeal brasi·
lciro, invocou a sua qualidade de antidivorcista. Exatamcntc por ser
divorcista é que me associo a V. Ex• na homenagem que presta a um
.homem que, pela sua atividadc religiosa, conseguiu trazer para o
Brasil mais um cardinalato.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo o
prazer, nobre Senador Helvldio Nunes.

O Sr. Vueo-los Torres (ARENA - RJ)- Eu não tinha visto
V. Ex•, Senador Nelson Carneiro.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - O aparte de
V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro, é, sem dúvida nenhuma,
muito expressivo, porque, no que tange ao divórcio, V. Ex• c o novo
Cardeal, realmente, têm posições antagônicas. Mas V. Ex• dá,
realmente, uma demonstração da sua grandeza pessoal c da grandeza
das virtudes do novo Arcebispo, proclamando-as, como faz agora,
de público, na tribuna desta Casa.
O Sr. Va~~toncelos Torres (MDB- RJ) - Permite V. Ex• um
aparte, por cu ter sido citado pelo nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer,
nobre Senador, Vasconcelos Torres.

O Sr. HeiYidlo N1111t1 (ARENA - PI) - Há pouco tempo,
nobre Senador Mauro Bencvides, o Piauí deu um Cardeal ao Brasil,
na pessoa de Dom Avelar Brandão Vilela, agora, chegou a vez do
Ceará. Assim, peço licença para inserir no discurso de V. Ex• os
meus ardentes votos, para que Dom Aloisio Lorschcidcr exerça, com
brilho, com o zelo de sempre, o Cardinafato que lhe foi conferido por
Sua Santidade o Papa Paulo VI.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Helvídio Nunes, V. Ex• pode bem avaliar -·porque experimentou
idêntica emoção - o quanto de alegria representa para o povo
ccarense a elevação de Dom Aloísio Lorscheider ao Colégio Cardinalfcio. Realmente, é um evento da maior repercussão para os
círculos católicos do País c, de forma particular, para a Igreja, nc
Estado do Ceará.
O Sr. José Llnd010 (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer, nobre Senador José Lindoso.

O Sr. José Llnd010 (ARENA- AM)- O privilégio de V. Ex•,
como representante do Estado do Ceará, onde Dom Aloisio
O Sr. VuconcelosTorres(MDB- RJ)- Não estranho o apar-· Lorscheidcr presta os seus serviços como pastor de Cristo, significa
te do nobre Senador Nelson Carneiro. Lamento, sim, que S. Ex• te- uma oportunidade de dar V. Ex•, católico praticante, uma palavra
nha citado o meu nome, mas quero prestar um depoimento. O nobre de exaltação que, agora, conta com manifestações de eminentes
Senador Nelson Carneiro, com a sua fabulosa Assessoria, envia os Senadores, Ajunto a minha palavra à de V. Ex•. fazendo-o pela Lideseus pronunciamentos a favor do divórcio a todos os prelados do Es- rança da Maioria, nesta Casa, para que esta manifestação seja a de
tado do Rio de Janeiro - ao Bispo de Pctrópolis, ao Vigário Geral todo o Senado, de todo o Brasil cristão, responsável c consciente dos
de Petrópolis, Monsenhor Gentil, ao Bispo de Friburgo, Dom seus destinos, dentro das linhas luminosas do Evangelho.
Clemente lsnard, c o próprio Bispo de Campos, que foi alvo, aqui, de Certamente que nós vemos a elevação de Dom Aloisio Lorschcidcr à
uma restrição do meu querido colega c amigo, Senador Nelson dignidade cardinalfcia c, conscqacntcmcntc, a sua participação no
Carneiro, recebe, invariavelmente, a sua correspondência a favor do alto Governo da Igreja, através do Sacro Colégio, com a maior satisdivórcio. Pergunto: será que o Senador Nelson Carneiro deseja fação-e um certo orgulho, agradccendo,a Deus a inspiração que deu
convencer os Bispos c os Arcebispos do Brasil, engajando-os na sua a Sua Santidade o Papa Paulo VI por este ato, uma vez que se trata
tese divorcista? (Risos.)
de um dos homens de maior responsabilidade, de maior lucidez c de
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço o fé, firme e esclarecida, da Igreja, no Brasil. Esta confiança nossa é
aparte de V. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Torres, praticamente tanto maior quandc> sabemos que Sua Eminência, ciente das nossas
tradições, de cultura e de cristianismo, estará, certamente inspirado
dirigido ao eminente Senador Nelson Carneiro.
pela doutrina do Evangelho, disposto a continuar cooperando com o
O Sr. Lízaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um Governo brasileiro, para que, nestas paragens da América, continue
aparte?
realmente, a nossa caminhada pela História, iluminada pelo
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o Evangelho, afastando-se todas as intoxicações das doutrinas materialistas e comunistas c, assim, resplandecendo o Brasil, dentro dessas ·
apar~c ao nobre Senador Lázaro Barboza.
linhas de cristianismo, possa realizar a clevaçilo do seu povo aos
O Sr. Lízaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Mauro destinos maiores que a História lhe consagra na perspectiva cristã.
Bcnevides, peço desculpas por interromper o seu brilhante pro· Esta é a nossa palavra de aplauso, de confiança c de regozijo, cm
nunciamcnto, mas eu nilo poderia deixar de trazer a palavra de que, oferecendo no discurso de V. Ex•, pedimos seja incorporado a
Goilts, de solidariedade ao discurso de homenagem que V. Ex• faz, ele em nome da Maioria.
nesta tarde, pela elevação de Sua Eminência o Arcebispo Dom
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Aloisio Lorscheider à dignidade cardinalfcia. Nilo o conheço pes· José Lindoso, agradeço o uparte de V, Ex•, não apenas pelas consisoai mente, ainda não tive o prazer de conhecer o ilustre Prelado, mas derações tecidas cm torno da posição da Igreja do Brasil c a figura de
o Brasil'inteiro acompanha a sua obra. Indubitavelmente, pelos gran· Dom Lorschcidcr, mas também porque empresta a este meu pronun·
des serviços prestados ll causa da evangelização, o eminente Prelado ciumento a relevância do apoio da Maioria, permitindo-me, assim,
Don Aloísio Lorscheider, elevado, agora, à dignidade cardinalfcia, ser intérprete, não apenas de minhu Bancada, mas de todo o Senado
honra c dignilicu o nosso País. Muito obrigado.
Federul.
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A unidade de nçilo dos nossos Bispos, a preservação dos direitos
humanos, a ampla divulgação das admiráveis lições do Evangelhotudo isso tem inspirado a faina apostólica de Dom Aloisio, que
chega no Cardinnlato cercado de sincero apreço e do irrestrito rc·
conhecimento da opinião pública do Pais ..
Como Metropolita da Provlncia Eclcsiàstica do Ccarâ, nüncn
'permitiu que os encargos de liderança episcopal, fora do Estado,
obstaculizassem o cumprimento de seus compromissos de Pastor
zeloso, sempre voltado para o Povo de Deus.
Acredito que todas as paróquias da nossa Arquidiocese bencfi·
ciaram-se de suas visitas Pastorais, nestes quase três anos de sua per·
manência no seio da comunidade alcncarina.
Os jornais de hoje, ao registrarem o significativo evento, trnns·
crevem as seguintes declarações do Núncio Apostólico, Dom
Cnrmine Rocco:

çi!o Nacional do Partido, cru contrário à medida, prometeu que nilo
sabotaria a execução da lei se ela, em má hora, viesse a ser aprovada.

"O novo Cardeal brasileira é um homem superior que
tem oferecido uma grande contribuição à Igreja c no Brasil.
Sinto hoje grande satisfação como membro do Sacro
Colégio, pois a escolha demonstra a admiração do Santo
Padre pela personalidade de Dom Aloísio c o seu apreço por
esta grande Nação."
Por sua vez, Dom Edmilson Cruz, Bispo Auxiliar de Fortaleza c
um dos mais abnegados colaboradores de Dom Lorscheidcr,
fazendo-se intérprete da alegria dos cearenses, expediu nota da
Cúria, vazada nos seguintes termos:

dade contra a qual não podlamos nos insurgir. Pelo contrário, para·
não agravar os sacrilicios a que se expunha a população de ambos os
Estados, com a fusão, tfnhamos de transigir, se posslvcl ajudando os
agentes da intervenção federal disfarçada a queimar etapas, aceleran· '
do o doloroso processo.
A bancada estadual tem feito o possível, nesse particular, não
consentindo que o espírito de facção prejudique o andamento das so·
luções lidas por inadiáveis. Mas a verdade é que se situa para além
do possfvd ajudar o.Governador do Estado e o Prefeito de sua capi·
tal a executarem o projeto elocubrado em termos de completo
irrealismo, no qual se imprime a marca de álacres construtores do
famoso milagre brasileiro, que vêm do segundo escalão da nossa
tecnocracia.

"A Igreja de Deus cm Fortaleza acolhe com respeito e
gratidão a esperada e auspiciosa notícia da designação do
Senhor Arcebispo, Dom Aloísio Lorscheidcr, para o Colégio
Cardinalfcio, agradece a Sua Santidade o expressivo gesto c
eleva ao céu suas melhores preces, a fim de que, em suas
novas atribuições, o Senhor o santifique ainda mais, para o
bem da Santa Igreja, isto é, de todo o Povo de Deus,"
Não hà dúvida de que a repercussão do ato de Paulo VI será
das mais intensas, notndamente na América Latina, uma vez que o
novo Cardeal logrará merecida notoriedade por sua correta ntuação
à frente da CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano).
Na próxima sexta-feira, dar-se-â a sua chegada ao Brasil e, logo
depois, ao Cearà, quando, então, lhe serão tributadas justas
manifestações pelo Clero e os üéis do meu Estado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: a escolha de Dom Aloisio
Lorscheider representa acontecimento da maior expressividade para
a Igreja Católica e, de forma particular, para o Brasil.
Por isso, entendi de meu dever ressaltar, com o apoio de vários
Srs. Senadores, a sábia decisão de Paulo VI, homenageando o novo
Cardeal, na certeza de que Sua Eminência hnverâ de honrar c enobre·
ccr as inapagáveis tradições de religiosidade de nossa gente, (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado,)

Não éramos, Sr. Presidente, contrários à fusão por mero csplri·
to oposicionista, mas porque a julgàvamos inoportuna c havíamos
notado um grande açodamcnto entre. os que projetavam a sua ado·
ção acelerada ...Fluminenses e cariocas poderiam unir-se politica c
administrativamente, já que, espiritualmente, os ligavam laços frater·
nais, e a Capitania, depois Provlncia do Rio de Janeiro, outra coisa
não era senão à projeçilo ou o desdobramento do importante núcleo
civiliza tório que se formara, depois da expulsão dos franceses, à margem da Bala de Guanabara.
A fusão seria, pois, o coroamento histórico talvez inclutâvel,
mas nilo poderia ser improvisada, por um alo abusivo da União, que
fez tábula rasa da opinião das populações de dois Estados jamais
consultados,
De qualquer modo, feito c acabado o ato, criava-se uma reali-

O Sr. Vuconc:elos Torra (ARENA - RJ) - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Concedo o aparte a
V. Ex•, nobre Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Ao contrário de
V. Ex•, sempre fui um pregoeiro da fusão. Respeito todos os seus
pontos de vista, sobretudo porque é um homem sincero. Não :O
V, Ex• do tipo eleitoreiro, é um sociólogo, um jornalista politico
amadurecido das lutas e combates que, inclusive, sofreu pessoalmen·
te. Mas peço venla a V. Ex• para discordar dos seus argumentos, primeiro quando V, Ex• classifica o atual Chefe do Executivo fluminense de Governador provisório. Não o é, não há essa figura na lei que
estabeleceu - eu diria niio a fusão mas a reunião dos dois Estados.
Segundo, se não houvesse a iniciativa governamental através da Mcn·
sagem que chegou uo Congresso, dificilmente este passo patriótico seria dado porque V. Ex• - como homem brilhante que é - não é o

seu caso, evidentemente, mas que a fusão contrariou interesses poli·
ticos primários, Repito, nilo é o caso de V. Ex• O que V, Ex• disse,.
que mais tarde poder-se-ia fazer a união dos dois Estados, acho que
esta até tardou. Nilo estou aqui pura dar depoimentos sucessivos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência, em Quando Brusilia se corporificou e a Capital se transferiu para cá, a .
nome da Mesa, associa-se às manifestações de regozijo do Plenârio, fusão esteve purn ser feita. Fui presidente de uma Comissão, à época
através de ambos os Partidos, por motivo da elevação de Dom cm que o grande líder du fusão cru o Sr. Carlos Lacerda, a Bancada
federal, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Estado da
Aloísio Lorscheider a Cnrdeal.
Guanabara, apoiou entusiasticamente a medida, com cxccçiio do
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
falecido Deputado Menezes Cortes. Existem notas taquigráficus cm
uo nobre Senador Dnnton Jabim.
poder do Deputado Célio Borjn a esse respeito. Fui presidente de
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte umu Comissão que se esvaziou quando surgiu a possibilidade da figu·
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
rn do Governador de um novo Estudo, pequeno, porém muito impor·
Logo npós a posse do Governador provisório do novo Estudo tunte parn n Federação. Nilo concordando com u sua nrgumentnçilo,
do Rio de Janeiro, o Presidente Ernesto Geisel declarou, em mas ressaltando que V. Ex• é um sebastianista, no bom sentido da
soh:nidudc no Pulflcio Lurunjeirus, que nilo cabia mais discutir n palavru, afirmo que 11 fusi\o, pur11 nós, é irreversfvel. Mas V, Ex• estâ
oportunidnde dn fusão, uma vez que elu se convertera em lei, e já não csper11ndo o alci\cer qucbir de São Sebastiuo, para que u.fusão scjn
11nul11dn. Nilo o seri\ de m11neiru 11lgum11. Entendo que ulgumu coisa
se tratavu de agitur ou discutir o tema, c sim de executar a lei.
Ao debater o problema, quer nesta tribuna, quer durante u não pôde ser fcilu 11 contento. Eu mesma fui - nilo sei se V. Ex•
cumpunhu cleitor<tl, a posição do MDB carioca, que, cama a Dire· snbc - no plenltrio do Senado Feder11l, sozinho, o único Senador
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Digo a V. Ex• que os males que no momento possam ser registrados,
compensam os benefícios que já começam a ser assinalados e creio
que no futuro, serão concretizados, com o surgimento de um Estado
com um pólo econõmico e com a condição de quebrar a hegemonia
que infelizmente havia no Brasil, com outros Estados que estavam à
frente de todo mundo, quase que uma Nação dentro de outra. Per·
doe-me o aparte ter sido longo, mas com aquele apreço, simpatia e
admiração, sobretudo reconhecendo o brilhantismo, não do Sena·
dor, mas do verdadeiro mestre que é V. Ex•, quando fala em
linguagem parlamentar tão elevada, que encanta a todos nós,

e outros patrícios nossos, que não conheciam o Rio de Janeiro, mas
eram técnicos que estabeleceram na prancheta um Estado ideal, fo.
ram- V. Ex• me permita, aqui, a classificação que vem lâ do coraçilo - subplutões, (a República ideal.) platões·mirins. Platões que
chegaram ao antigo Estado da Guanabara via Estrada de Ferro Central do Brasil, ou então pela ponte-aérea, e que não a conheciam
bem. Mas ressalvo, em tudo isso, a idoneidade e idealismo do
Governador Faria Lima. Então, a fusão causou impacto. Agora, o
outro erro- nilo quero perturbar, V. Ex•, sempre brilhante e eu me
sinto, às vezes, vexado quando apurteio um Senador do porte intelectual de V. Ex•; e um homem assim como eu, de roça, mas que diz o
que sente, e agora mais uma ve~ vou dize-lo - o grande mal foi a
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Sr. Senador Federação de Indústrias e Comércio ter-se metido nessa história da
Vasconcelos Torres, agradeço o aparte de V. Ex•, mas tenho que fusão, porque muitos queriam a fusão para não pagar imposto, as
fazer alguns reparos sobre o que nele se contêm a respeito do barreiras que havia. Isso é verdade. Deus me permita que eu possa
tratamento que dei ao ilustre Governador do ex-Estado da contar isso, ainda, em outra oportunidade. V. Ex• é sincero contra a
Guanabara.
fusão e eu sincero a favor da fusão; então, não queriam as barreiras
Chamei-o "Governador Provisório", uma ve~ que se trata de um que havia entre os dois estados. Esse foi outro tipo de poluição. Mas,
Governador, sem nenhum desdouro para ele, demissível ad nutum. em tempo oportuno, cm um aparte seria até incorreto - c de certo
Evidentemente que, se alguém é demissível ad nutum, praticamente é modo estou sendo, de vez que o meu aparte estâ sendo longo, - estar tratando desse assunto agora. Mas, também, faço questão de
provisório.
frisar que o Governador Faria Lima, que não é provisório - porO Sr. Vaoconcelos Torres (ARENA - RJ) - Então todos os que, pela tese de V, Ex• o Ministro é provisório por que é demisslvel
Ministros silo provisórios ...
ad nutum- i: um Governador efetivo. Ele tem procurado e, tenho ra·
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Até certo ponto. zões - é meu correligionário, entrou de "papel passado" para a
Não tem mandato certo. Até o momento em que o Senhor Presiden- ARENA- saudei-o inclusive, di~endo que é muito mais fácil- ele,
que foi Presidente da PETROBRÃS - cavar poço de pelr61eo do
te da República decida que necessita tirá-lo do posto para colocar
outro, evidentemente que ele o é, nessa acepção é que eu falei em que cavar voto para a ARENA, no novo Estado. Com a sinceridade
Governador provisório, não houve nenhum sentido depreciativo. que V, Ex• sabe que tenho e que digo. Mas, ele está levando, de certo
Por outro lado, V. Ex• declarou que, se nilo se fizesse, agora, a modo, a cabo ...
fusão, não se aproveitasse o momento, dificilmente se faria depois.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - V, Ex• é uma
Mas quero lembrar que quem levantou o problema da fusão, em ter- exceção, aliás.lô: bom de voto.
mos concretos, foi a Federação das Indústrias do Estado da Guana·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Não. V.. Ex• sabe
bara, numa época de crise ...
que sou um caixeiro-viajante da politica fluminense, sou um andariO Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Isso é que foi mau. lho, mas tive oportunidade de dizer a S. Ex• o que penso: confio em
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - ... na gestão Negrão que a tarefa, ao final, serâ levada a bom cabo, primeiro, porque o
de Lima. Nesta ocasião, na Federação das Indústrias surgiu uma Governador Faria lima i: honrado, segundo; porque é competente;
corrente favorável à fusão, que fe~ demorados estudos a respeito, terceiro, porque tem o apoio do Governo Federal; quarto, porque
mas que concluiu que se levaria de 8 a lO anos para se fazer essa não tem o apoio do Movimento Democrático Brasileiro.
fusão sem que se provocassem maiores abalos na estrutura econômi·
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito bem. Agrade·
ca, politica e administrativa de ambos os Estados. Era uma fusão por ço essa extensão do aparte de V. Ex• .•.
etapas, uma fusão aceitável ...
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fa~endo soar a
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Gradualista, campainha.) - Lembro ao orador que o seu tempo estâ se
poder·se·ia di~er.
esgotando.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Por que o governo,
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - ... mas, devo
porém, que é gradualista em tudo, não foi gradualista em face desse terminar, evidentemente, o meu discurso e mal o comecei, V. Ex•,
problema? Ao contrário, adotou uma solução que surpreendeu a to· vi:, Sr. Presidente, que mo desapropriaram.
dos pela celeridade com que se programava a sucessão de etapas
Eu e outros que combatemos a fusão, Srs. Senadores,
pelas quais se haveria de chegar a completar fusão. Chegou mesmo a chamamos a atenção do Governo Federal para a perspectiva de caos
sonhar com a fusão cm quatro unos, o que seria imposslvel, total· administrativo e financeiro, que se abriu para a antiga metrópole na·
mente inviável, segundo reconheceu de pessoas que têm a responsa- cionul, convertida em Estado, se ela fosse degradada a nível
bilidade de organizar e administrar o novo Estado do Rio.
municipal. Se quisesse evitar o caos, a União teria de despejar, em
O Sr. VaS<ontelos Tonos (ARENA- RJ)- Permita-me uma inversões maciçns, grandes recursos na área integrada. Principal·
pequena intcrrupçilo. Eu concordo com V, Ex•, de certo modo, por- mente, na ex-Cidade-Estado, que, pura funcionar como pólo
que efetivumente a fusilo, feita como um ato corajoso, deveria ter si· dinamizador daquela ârea, precisava conservar, tanto quanto possl·
do assim, no primeiro momento, gradual. Acho, e ui vai a sincerida· vel, seu impulso de progresso, traduzido em indices recordes no
de absoluta, que o movimento da união entre os dois Estados foi conjunto da economia nacional. Lançar sobre as costas do antigo
poluído - repito - poluído pela tecnocracia, e tecnocracia - e Estudo du Guunburu o ônus de certos serviços estaduais, por um
Judo e, por outro, sugar-lhe o sangue pura transfusões no antigo
V. Ex• vi: que eu sou sincero, quero lhe dar ra~ilo numa parte-...
Estudo do Rio, seria um contra-senso ou, para ser mais claro,
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Eu me refiro a isso levinndude imperdoável.
no mt:u discurso, , .
Dias atrils, o Prefeito do Rio, Sr. Marcos Tumoio, resumiu a
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ) ... Tecnocracia alie· completa penóriu do Municfpio nestns pnluvrus: "De cura, o ano de
•locnn, nilo no ponto de vista cstrungoiro, mas, de mineiros, baianos 76 só vui ser vencido se cu tiver um empréstimo de um bilhão e cem".
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reformas ou realizar grandes obras públicas. Destina-se esse
empréstimo a atender ao trivial, esta é: uma das expressões suus a
tapar buracos orçamentários.
Não se trata dos buracos literais, dos valões intermináveis, das
crateras que dia a dia se acumulam nas ruas do Rio. Pois, por incrf.
vel que pareça, nem os buracos pertencem ao Prefeito; são estaduais.
Ã falta de um controle único c eficaz, todos fazem buracos a um só
tempo c o trânsito serpenteia como pode, pelos caminhos paralelos
às vias principais. O Metrô talvez não seja para o meu tempo.- e
nem para o de meus companheiros - mas jâ abre um buraco
preventivo no coração da Tijuca, na rua Marquês de Valença,
quando a galeria, se avançou muito, chegou ali à Rua Treze de Maio,
cm pleno centro da cidade, ao lado da Cinclândia.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Senador, onde
não há buraco neste Brasil? Aponte-me um lugar aqui cm Brasília
onde eles não existam? Dê uma volta em Brasília e poderá vê·los.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Hã buracos do
progresso e devemos desejar que se abram muitos para tal fim. Mas o
que acontece é que não há nenhum controle ao se fazerem buracos
no Rio de Janeiro. E todos este buracos são feitos pela área estadual
da administração, porque não sobrou nada para o Prefeito fazer.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA coisa ...

RJ) - Sobrou muita

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) V. Ex• que não sobrou.

Vou mostrar a

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - ... bastll dizer a
V. Ex• que o Prefeito Tamoia entrou para a tribo da ARENA.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Ao entrar para a
ARENA, infelizmente, o Sr. Tamoio não vai poder levar nada
para fortalecê-la no atua! Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- A ARENA é um
lugar de luta, vai enfrentar leões do tipo de V. Ex•, que espero sejam
comidos.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Não vai enfrentar,
porque não culpa o Sr. Tamoio. Sei, evidentemente, que não é ele o
culpada pelo absoluto descaso cm guc se acha a antiga capital
brasileira.

O Sr, Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- E:.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Ou a responsabilida·
de deve recair sobre a absoluta falta de recursos em que deixaram a
Prefeitura da segunda cidade em população do País?
Bem se~ que a fusão í: irreversfvcl.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- A fusão é irrcvers(vel.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Sei que não se poderia voltar atrás após o fato consumado. V. Ex• não precisava dizer.
Nosso dever é ajudar a aplainar o caminho para sua implementação
c meu desejo é que se vençam os impasses criados por elas.
Tais impasses, porém, só serão vencidos se o Governo Federal
não abandonar a fusão como se fosse um projeto de interesse local
ou regional, esperando que os recursos para enfrentar o seu custo
recaiam intcgrnlmcntc sobre a área da antiga Guanabara, ora convertida cm município sui gcnerls que, além de absorver a situação
calamitosa do antigo Estado do Rio, tem de arcar com a sobrecarga
de dispendiosos serviços que, cm todo o Brasil, cabe aos Estados
manter.
O clamor está crescendo, Sr. Presidente. Mesmo os jornais que
se bateram pela fusão criticam o modo por que está sendo
implementada c reclamam contra a falta de apoio federal.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Não apoiado.
. ~SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- A capacidade de
cndtvtdamcnto do Município do Rio de Janeiro atinge o seu teta
com o empréstimo de um bilhão e cem para fazer face a despesas cor·
rentes c inevitáveis neste ano. E cm 1977? 1978? 1979? Srs. Sena·
dores. Novos empréstimos? Continuaremos esmolando numa das
cidades mais opulentas do País?
Nova Iorque, V. Ex• sabe, esteve à beira da falência. E o Rio de
Janeiro? Será que seu Prefeito, num grito de angústia, já não lhe
confessou a falência?
E que planos existem pura sairmos dessa situação de
bancarrota? Alguém estará pensando seriamente numa saída? Por
que todos se calam, entre os responsáveis pelos sofrimentos du
Cidade do Rio? Ninguém está projetando algo, nas pranchetas da
tecnocracia, um modelo de politica salvadora para o monstro que se
gerou no ventre da fusão- o municfpio do Rio de Janeiro?
Em entrevista à imprensa, o Prefeito propôs o rcexamc c a reciclagem do projeto, por um conjunto de autoridades do Governo
federal, do Governo do Estado c a Prefeitura.

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - V. Ex• é um
homem inteligente c sabe que tem que haver uma dose de sacrifício
para o progresso. O buraco é um mal nccessârio para que haja depois
um desenvolvimento urbano.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Mas, o que eu ia
dizendo é que o Prefeito Tamoio é um ilustre engenheiro, com tradiçiío no trato dos problemas urbanos cariocas, foi Secretário óc
Estado nu administração do Sr. Carlos Lacerda, sem dúvida, uma
das mais operosas que teve o Estado, foi construtor de túneis, é um
homem profundamente familiarizado com os problemas locais e tem
vontade de trabalhar, vontade de realizar.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu compreendo, até
um certo ponto, a ira sagrada com que está erigido o seu discurso. Se
há uma região deste País (\UC não pode reclamar da ausência de recursos drenados pelo Governo Federal, esta região se chama Rio de
Janeiro, mais propriamente, a antiga Capital, porque o Governo Federal ali implantou a obra do século do Brasil. Dnl eu estranhar este
úngulo do pronunciamento de V. Ex• que reflete ...

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Mas, cavador de
buracos são ostúneis que V. Ex• está falando.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Ele lançou a infeliz
taxa do lixo ...

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer.

O SR. DANTON JORIM (M DB - RJ) - A obra do século,
lilmosa, ó do Governo Estaduttl.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA enganado.

ES) - V. Ex• estil muito

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Clttro.

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Ai, estou de acor·
do com V, Ex•.

engunudo.

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - ... mas será ele o
verdadeiro responsltvel'!

O SR. DANTON JOIIIM (MDB- RJ)- Afinttl a que obrtt
do século refere-se V. Ex•?

O Sr. Eurico Rezende (ARENA -

ES) - V. Ex• cst!t muito

l
I
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O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Mais uma! Antes
cru a famosa Adutora do Guandu,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não! A Ponte RioNiterói! Creio que, este ano, pelo menos, o discurso de V, Ex• reflete
injustiça promovida com tinta nanquim 11 ingratidão. E, outro
aspecto: V. Ex• injuria o Estado do Rio, achando que a antiga
Guanabara fez um casamento de pobre com a terra paga-goiaba.
Mas, temos que fazer isso mesmo. O Governo tem que colocar os
· grandes Municípios brasileiros, os que dispõem de grandes potencialidades, a serviço da comunidade nacional. ~ muito justo que a
Guanabara reparta também os seus recursos com o Estado do Rio
porque, se não, jamais realizaremos a desejada meta da integração
nacional. Peço desculpas a V, Ex• por essa intervenção, mas, diante
do que V, Ex• está dizendo não poderia me calar. A antiga
Guanabara não pode, durante séculos, falar mal do Governo Fe·
dera I.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a
campainha)- Peço a V. Ex• que termine seu discurso.
O SR. DANTON JOBJM (MDB - RJ) - Desejaria tempo
para responder à intervenção do nobre Senador pelo Espírito Santo,
que sei, é um dos grandes amigos da cidade do Rio de Janeiro, mas
deixarei para outra ocasião. S. Ex• falou em ponte Rio-Nitcrói, e
essa ponte Rio-Niteról é muito comprida, poderá dar muito pano
para mangas.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- Mas poderia falar
na Estação Rastrcadora de Satélites Tanguá.
O SR. DANTON JOBJM (MDB- RJ)- Talvez trate do as·
sunto mais tarde, em outro pronunciamento, pois estou sendo adver·
tido de que meu tempo esgotou-se.
Terminando, quero repetir, Sr. Presidente, que mesmo os
jornais que defendiam a fusão estão, hoje, clamando contra o
abandono em que se encontra a ex-Guanabara. ~o caso, por exem·
pio, de O Globo que, cm magnífico editorial publicado no dia 18 do
corrente, diz:

"Transcorrido um ano da fusão, a Municipalidade carioca continua sofrendo - segundo o renovado testemunho
do Engenheiro Marcos Tamoio- problemas básicos de viabilidade econômica e, ao mesmo tempo, de consonância
administrativa. A um ori;amento acanhado, que precisa
complementar-se através de empréstimos, correspondem atribuições hipertrofiadas, como as de educação c saúde, hoje jâ
representando 75% da receita. Mas há também um mecanismo administrativo com capacidade ociosa noutros sctorcs,
enquanto certas tarefas de natureza tipicamente municipal
permanecem a cargo do Estado, sobrecarregando-o,
Tornou-se imperativo recorrer a Caixa Económica
Federal para um empréstimo de CrS 1,1 bilhilo, que
financiarA o Plano Paralelo de Obras, sem o qual teremos a
Prefeitura apenas operando os trabalhos e serviços mínimos
de rotina. Toduviajâ se esgota o primeiro trimestre de 1976 e
não se conhece uma decisão do Governo Federal de autorização do financiamento e mandando quunto untes liberar o
dinheiro. Pelo contriorio, n informação é que o pedido receber(\ tratamento convencional, devendo submeter-se a apre·
ciação do Conselho Monetitrio e, depois, do Congresso. Um
longo e sofrido caminho a percorrer.
Pergunturlumos se fuz realmente qualquer !entido
colocur a Municipulidudc cnriocu na condiçilo de postulante
comum de recursos, quando desses recursos estão depcn·
dendo interesses vitais du cidade e de sua populaçi\o. E va·
feriu questionar, por outro ludo, se o destino do Rio enfrenta·

ria hoje tais atribuições c incertezas, caso ficâsscmos mantidos nu condiçiio de Estado da Guanabara.
O Prefeito Marcos Tamoio alinha algumas comparações impressionantes. Como Estado da Guanabara. o Rio
ganharia este ano CrS 160 milhões do fundo federal para cuidar de sua malha rodoviãria; como Prefeitura, receberA apenas CrS 35 milhões. Da mesma forma, as verbas do fundo de
elctrificação caem de Cr$ 100 milhões para CrS lO milhões,
e as do salârio-educação de. CrS 200 milhões para zero. A
verba de eletricidadc não pagaria sequer a reforma da iluminação do Parque do Flamengo, orçada cm CrS 45 milhões.
A alternativa da carência de recursos seria a retirada de
encargos da Prefeitura, esvaziando-a ainda mais c descarne·
terizando-a a um ponto quase caricato. O prefeito cobre-se
de razões ao repelir a opção frustrante.
O reexame da fusão, em nome dos interesses da viabilidade económico-financeira e administrativa do Rio, constitui a fórmula capaz de converter desajustes, impasses, antagonismos e conflitos da relação Estado-Prefeitura num no·
vo equacionamento de conveniência geral. O primeiro ano
mostrou as conquistas e as deficiências do processo. Não
deixemos que as imperfeições cheguem ao nível do irremediável e comprometam a verdade c a grandeza da obra."
São palavras sensatas e de agudo realismo. ~ o povo de uma
cidade que é um dos grandes motores da economia brasileira, para
não falar de sua grandeza histórica, de seus foros inigualâvcis de
cultura, de sua tradição de bravura cívica, que estã clamando ao
Presidente da República para que mande reexaminar c reformular a
fusão, a fim de que ela se salve e possa cumprir o seu papel dina·
mizador na área sócio-económica fluminense.
Era o que eu tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem! Palmas.)

r

.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A crise internacional do petróleo fez com que o Brasil despertas·
se para a necessidade de buscar alternativas para diminuir sua depcn·
déncia em relação ao ouro-negro.
Estudos técnicos sobre a mistura do álcool anidro à gasolina
ganharam, assim, nova dimensão, indicando serem positivas as
perspectivas que se abrem nesse campo.
Nesse sentido, jâ existe um plano de produção de álcool anidro
subordinado a um grupo interministcrial coordenado pelo MIC.
Aliás, é tal a importância da matéria, a exigir o maior dinamismo e
presteza de tempo nu sua execução, que é de estranhar a demora havi·
da nu elaboração das normas de financiamento, somente hâ pouco
tempo feita pelo Banco Central.
Mister, igualmente, assegurar condições para integrar Pcrnam·
buco, e o Nordeste em geral, nesse programa que se apresenta, hoje,
com grandes possibilidades pela frente. ~ que temos, como base de
nossa economia, a cultura cana vieira, ao mesmo tempo que se de~
senvolve, em todo nosso rincilo, o cultivo da mandioca. Esse podcrâ
ser facilmente ampliado,- quer em área, quer cm racionalização,através de enciente ajuda e orientação aos cultivadores c beneficiadores do produto,
Isso, inclusive, viria trazer novo alento a áreas e sctores extre·
mamente vulnerâveis nos dias de hoje, como é o caso da região do
Araripe. O Município de Araripina por exemplo, no extremo norocs·
te de Pernambuco, 1: um dos maiores produtores de farinha de
mandioca, não lhe faltando essa matéria-prima. Contudo, o Araripc,
encrustado no polígono das secas, enfrenta, agora mesmo, terrível e
longa estiagem, oficialmente reconhecida c declarada pela própria
SUDENE.

•
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anidro, prioridade àquela rcgiilo, na aprovação de projetes c conccs·
silo de financiamentos, bem como o estabelecimento de incentivos
especiais nos que ali vierem, com tnl finalidade, fazer os seus invcs·
timentos,
Nesse sentido, uma série de instrumentos podem ser acionados,
desde faixa especialíssima de crédito, com juros mínimos c prazos
máximos, corno assistência técnica específica c a segurança de preços
estimuladores, para produtos c subprodutos advindes nesse' campo.
~ preciso, sobretudo, criar. uma faixa prioritâria para o atendimento
c concessão de bcnclicios que se destinem àquela área, pioneira no
plantio c na industrialização da mandioca.
Para compensar as circunstâncias adversas que enfrentamos inclusive de clima c de solo - poderíamos encontrar - nessa nova
frente que se abre, ao estimular essa atividade produtiva- uma cer·
ta compensação para a nossa frágil economia regional.
Já produzimos a cana c a mandioca. Com elas poderemos contri·
buir, substancialmente, para a necessidade nacional de uma maior
produção de álcool anidro.
Por isso mesmo - representante que o somos, neste Senado, do
Estado de Pernambuco- não aceitamos como válida a restrição de
se excluir, para os objetivos desse programa, as áreas tradicionais de
plantio da cana c de produção do açúcar. fi uma discriminação que
nos atinge, diretamcnte, c nos trará prejuízos econômicos c finan·
coiros injustificáveis.
Em vez de assistirmos ali o fechamento de usinas, como registra
a nossa história, ou de indústrias de beneficiamento de mandioca, co·
mo sói acontecer, não raro cm nosso sertão, esperamos é que, agora,
dêem-nos condições para abrir destilarias que nos permita a produ·
ção, em larga escala, do álcool anidro.
r; triste, igualmente, ver o desperdfcio das cascas de mandioca,
que poderiam ser destinadas ao fabrico do álcool, mas que são, quan·
do não utilizadas na feitura de rações animais, por vezes jogadas fora, como lixo.
Como dói saber que a maioria dos projetes já aprovados, dentro
desse novo programa oficial dirige-se, sobretudo, para São Paulo,
onde os nfveis atuais de desenvolvimento cconômico possibilitam a
habilitação mais rápida dos seus investidores para planos como
esses. Necessário, pois, que haja uma orientação governamental no
sentido de canalizar preferencialmente para o Nordeste os recursos
destinados à produção de álcool anidro.
fi que esta ó uma oportunidade para, enfrentando o problema
do petróleo, beneficiarmos concomitantemente, regiões sacrificadas
no presente, tanto económica como socialmente, tendo por causas fn·
tores alheios à capacidade do seu povo, como é o caso dos fenômenos climáticos,
Sentimos que esta pode ser uma grande chance para nós, cm
especial para a região sertaneja, o Araripe, que se apresenta como
das melhores áreas para o cultivo da mandioca, cm larga escala. E
não queremos que essa oportunidade nos escape por entre os dedos
das mãos,
A economia futura de divisas justificaria quaisquer gastos no
presente, alóm de, evidentemente, vir a proporcionar, de imediato,
um alívio na situaçuo conjuntural do Nordeste, inclusive no que se
refere à desocupação permanente de sua mào·dc-obra, agravada
utuulmente pela seca,
Por outro lado, no momento cm que se fala cm acabar com os
subsidies ao preço do açúcar, seria o caso, ao menos, de o Governo
alocar recursos adicionais- sobretudo agora com a queda dos preços internncionuis a debilitarem a capacidade financeira do IAA pura o desenvolvimento do sctor, inclusive a instalação de um maior
número de destilurius, de pequeno e médio portes, destinadas cxa·
tumen te à produção de álcool cm escala intensiva.
De uma ou de outra forma temos que procurar nos engajar nes·
se programa, sabendo-se que o álcool poderá vir, tanto da cana-de·
açúcar como de mandioca que, paru relicidadc nossa, temos cm abundtincia, podendo aumentar u produçuo c melhorar sua produtividade.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda satis·
fação, nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - Nilo obstante rc·
prcsentur nesta Casa um Estado do centro-sul brasileiro, reconheço
o acerto da tese de V. Ex• Este programa do álcool é, tipicamente,
um programa que pode c deve servir à redistribuição da riqueza cm
escala nacional, isto é, à redistribuição territorial da riqueza, A tese
de V, Ex• é absolutamente certa, tem fundamento tanto'cconõmico
quanto social e deve ser levada a sério pelo Governo que, ao que
parece, nesses primeiros passos de realização do programa, está dan·
do preferência aos projetes localizados na região Centro-Sul.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A intervenção do
nobre Senador Roberto Saturnino vem trazer uma colaboração autorizada de quem, como S. Ex•, ó economista emérito, reconhecido
por esta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
fi preciso, no entanto, que os setores públicos c privados da região estejam atentos, que os governos estaduais interessados não
deixem cair esse assunto em ponto morto, adotando, ao contrârio,
umn postura permanentemente agressiva c que a iniciativa privada,
igualmente, mantenha-se na posiçi!o reivindicantc de que tem dado
tantos exemplos.
Aliás, cm debate já sustentado nesta Casa, já se reconheceu,
independentemente de coloração partidária, que a produção de
álcool anidro deve ser orientada principalmente para as regiões pobres do País, a fim de provocar um il]lpacto social mais justo, o que
tudo indica, não está ocorrendo.
Não há dúvida dos resultados extremamente positivos desse
programa alcooleiro para a economia nacional, mas é justo que se
lhe seja acoplado - sem o prejudicar - o objctivo de corrcçilo dos
desníveis regionais.

r; que se estaria, com isso, aproveitando o potencial de terra c
de mão-de-obra de que o Nordeste tanto dispõe,. evitando-se, no
mesmo tempo, maior concentração ainda, agora com esse novo tipo
de indústria, no Centro-Sul do País,
Aguardamos, pois, Sr. Presidente c Srs. Senadores que o Gover·
no, que tem tantos meios de persuasão ao seu alcance, não deixe
passar essa oportunidade para fortalecer a atividade econômica dos
Estados nordestinos e, em especial, da zona açucareira de
Pernambuco c Alagoas, bem como do sertão c do Agreste, onde se
pode produzir mandioca sem técnicas sofisticadas. A chapada do
Araripe c a chapada da Borborema lá estilo, à espera de um novo
surto económico que proporcione melhores condições de vida para
sua gente. E isso significará, ao mesmo tempo, a nossa integração
nesse novo esforço que o Brasil está a exigir de todos nós. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nos termos do
inciso VI do Art. 16 do Regimento Interno, concedo a palavra ao no·
bre Sr. Senador Lourival Baptista, para uma homenagem de pesar.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Nu semana passada, visitei cm Aracaju um dilcto amigo,
Engenheiro Moacyr Sobrai Barreto, a quem me ligava velha amiza·
de, inici3da nos bancos escolares, nos idos de 1927, quando cursá·
vum os o Colégio António Vieira, em Salvador.
Ontem, recebi a noticia de que havia falecido, pela manhã, na
cnpitul scrgipana, perdendo Sergipe um de seus mais dignos filhos,
que, como engenheiro, empresário c político, prestou relevantes
serviços il sua terra, que umou intensamente c a que serviu com dcdi·
caçilo e ruru capacidade de trabalho.
Engenheiro-agrônomo, proprietário rural, Moucyr Sobrai
Barreto exerceu diversas funções pllblicas, tendo sido Dirctor du

-533Caixa Econômicu Federal de Sergipe, Prefei~o de Japara~uba,
Depu~ado Es~adual, Vice·Governador no primeiro Governo de José
Rollembcrg Lci~c. quando teve oportunidade por diversas vezes de

exercer o Governo.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) V. Ex• um aparte?

Permite

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) muito prazer, eminente Senador Henrique de La Rocque.

Com

O Sr. Henrique de La R()(que (ARENA - MA) - Nobre
Senador Lourival Baptista, a morte - sabe V, Ex• - acurrcta
sempre um impacto inevitãvel, ao qual nilo•nos podemos furtar. Ele
nos sufoca quando ao nosso coração atinge e massacra. 1:: o caso de
Moacyr Sobral Barreto, nosso colega no Colégio Antônio Vieira, cm
Salvador. Dele, guardamos a imagem do companheiro que jamais
esquecemos, pela marca da convivência fraterna de que partilhamos.
Já não pertence ao mundo dos vivos- comunica V, Ex•- mas dele
ficou a lembrança que chora, Prossiga, Sr, Senador Lourival
Baptista, nesta homenagem que peço licença para afirmar, não ser
somente de V. Ex•, mas de tantos que, com ela, estão solidãrios.
Veja a força do destino: está a ouvi-lo c aqui chegou, sem essa
des'tinação, o nosso eminente colega, cx.. vieirensc, também,
Dr. Fernando Nogueira, eminente Auditor Militar em Brasília. Ele,
como nós todos, lastima a triste ocorrêrlcia.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) grato a oJ, Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocquc.

Muito

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite um aparte
V. Ex•?
O SR. LOURIVAL BAPTSTA (A RENA -.SE) -Com muÍto
prazer, eminente Senador Eurico Rczende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- No momento cm que,
através do discurso de V. Ex•, tomamos conhecimento de que se
desgalhou da árvore da vida pública de Sergipe com a morte de
Moacyr Sobral Barreto, verificamos que a diversificação e o carãter
afirmativo do seu currfculo justifica a homenagem sincera que
V. Ex• presta à sua memória, ao seu nome, ao seu destino e à sua
obra, permanentemente colocadas a serviço de Sergipe, nos vários
cargos que ocupou c desempenhou, na prestação do melhor serviço
público, Como V. Ex• sabe, tive vários contatos com homens públi·
cos do seu pequeno-grande Estado e as referências que ouvia a
respeito do vul~o desaparecido correspondem, justamente, à inspira·
çiio do justo preito de louvor com que V. Ex• exalta o coestaduano
ilustre, que Deus convocou para colonizar os gloriosos campos da
eternidade. Quero, com este apurle, manifestar a solidariedade da
Aliança Renovadora Nacional ao seu pronunciamento, que reflete o
pensamento c o pesar da nossa B;mcada.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Eminente
Senador Eurico Rezcnde, untes quero agradecer ao eminente
Senador Henrique de Ln Rocque, meu velho amigo, cujo aparte
muito me emocionou, porque recordamos quusc cinqUenta unos

pussados, quundo no Colégio Antônio Vieira, nu Bahin, fazlamos o
curso secundário. Aqui relembrou, tumbém, a presença de um outro
colega nosso de infância, que se encontra no momento neste recinto,
o consagrado Advogado Dr. Fernando Nogueira, que também estu·
dou nuquele tmdicionul colégio buiuno.
O tempo pussu e nós, que fleumas, vemos, de vez em quando.
um duqueh:s qu~ conosco convívc:rum, no ginásio, nu ruculdude, nu
vidu públicu, desaparecer. E quundo i: um homem du envergaduru
morul c du bondude de Moucyr Sobrul Burreto, nào i: só u homcnn·
gcm u um politico, u um umigo que dcsupurecc, mns u um homem

que deixou umu lu cu nu nu Terra, muito dil1cil de se preencher.

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Um
momento, eminente Senador Gilvan Rocha.
Eminente lfder Eurico Rezende, sou grato também a V. Ex•
pelas suas palavras c pelo apoio que deu, pelo nosso Partido, através
da sua Liderança, à homenagem que prestamos no saudoso
companheiro e amigo Moncyr Sobral Barreto.
Com imenso prazer, ouço o eminente Senador Gilvnn Rocha.
O Sr. Gllvan R()(ba (M DB- SE)- Estimaria, nobre Senador,
que V, Ex• acrescentasse em seu discurso a minha manifestação
pessoal de pesar e, também, a do Movimento Dcmocrâtico
Brasileiro, que via em Moacyr Sobral Barreto uma das melhores figu·
ras no cenário político, destacando-se o seu humanismo, o seu
cavalheirismo, a sua maneira de encarar os problemas informal·
mente, mas com profunda sabedoria. Creia, Ex•, que todo o Estado
lamenta o passamento do jovem, ainda, Moacyr Sobral Barreto,
uma das melhores figuras do nosso Estado.
.. SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, eminente Senador Gilvan Rocha, pelo depoimento
que dá a .respeito de Moacyr Sobral Barreto e pelo apoio que ex·
pressa, em nome da sua Bancada, o MDB, àquele extraordinário bo·
mem público, àquele grande scrgipano que foi Moacyr Sobral
Barreto,
Como suplente do Senador Júlio Leite, exerceu, por algum
tempo, o mandato de Senador pelo Estudo de Sergipe, prestando o
compromisso regimental no dia 9 de agosto de 1957,
Com a morte de Moacyr Sobral Barreto, Sergipe perdeu um de
seus mais destacados homens públicos e, eu, um de meus mais velhos
e caros amigos. No longo convívio que com ele tive, pude conhecer
uma das mais fortes vocações para a vida pública, homem de grande
bondade, que recebia a todos que o procuravam, tratando a todos
com carinho e interesse.
Compartilho, Sr. Presidente, do grande pesar do povo sergipano
diante dessa perda. E envio, desta tribuna e como parte desta derra·
deira homenagem que presto a um excelente amigo e ilustre homem
público do meu Estado, minhas mais sentidas condolências i\ sua
digna esposa, Dona Oswaldina Menezes Barreto, sua illhu Dona
Maria Amélia Barreto Rolemberg, suas diletas irmãs, Dona Marita
Barreto Sobrai, Dona Anita Barreto de Souza, Dona Clara Barreto
· Sobrai e Dona Natália Barreto Rolemberg, e demais familiares, ex·
pressando meu sentimento pela morte do ex-Senador Moucyr Sobrai
Barr~to, numa homenagem que é, também, desta Casa, que ele inte·
grou e dignificou! (Muito bem! O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência, em
nome da Mesa, associa-se às homengens que a Casa presta à me·
mória do ex-Senador Moacyr Sobrai Barreto, apresentando.
tumbi:m, sua solidariedade à família enlutada.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altcvir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira José Esteves - Henrique de Lu Rocquc - José Sainey - Fausto
Custclo·Branco - Pctrônio Portclla - Domício Gondim - Paulo
Guerru- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Dirceu CardosoEurico Rczende- Saldanha Derzi- Accioly Filho- Leite ChtlVCS
- Lenoir Vargas.
O SR. I'RESil>ENTE (Mugalhiles Pinto) - Sobre a mesu,
requerimentos que sorno lidos pelo Sr. 1•-SecretArio.
Silo lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 137, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro nu forma regimental, u trunscriçüo nos Anuis do

Senado Fcdcrul, du Ordem-do-Diu do Senhor Ministro du
Acronílutic~l, Brigadeiro Aruripc Muccdo, buixudu por ocusii\o dus
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no jornal O Dia.
Sala das Sessões, cm 28 de abril de 1976,- Vasconcelos Torres,
REQUERIMENTO Nq 138, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do editorial intitulado "A Visita à França:•, publicado no jornal O Globo, cm 28 de abril de 1976,
·
Sal~ das Sessões, cm 28 de abril de 1976.- Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com art.
233, § Jq do Regimento Interno, os requerimentos lidos scrilo
submetidos ao c~amc da Comissão Dirctora.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o
pcrfodo destinado ao E~pcdicntc.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Volaçilo, cm turno unico, do Requerimento nq 84, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista c outros Senhores Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo General-de-Exército
Rodrigo Oclávio Jordão Ramos, no Superior Tribunal Militar, na sessão do dia 2 de abril de 1976, em comemoração ao
J2q aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964.

foram eles, de fato, os semeadores dos frutos que hoje colhemos com
verdadeiro orgulho nacional.
A irreversibilidade, assim, dos objclivos rcvolucionârios, jâ
consagrados ou a consagrar, malgrado a açilo dcleléria de alguns
saudosistas c rcvanchistas inconformados, 6 um imperativo de salvaçõo nacional para um Pafs que se agiganta cm todas suas dimensões
e projeta-se mundialmente como Grande Potência, denominada hoje
no "Mundo que Conta" como Potência Emergente.
Todos os Presidentes, sem duvida, perseveraram na busca do
ideal democrático, definido como uma das metas primaciais da
Revolução de 1964, de "repor a Nação na ordem jurfdica
consentânea com suas aspirações c realidades", procurando, para
isso, cnfrcnlar dificuldades conjunturais conteslatórias opostas
seguidamente pela subversão c corrupção, ainda não de todo
superadas.
·
Era isso que desejava dizer, secundando as palavras do nosso
Presidente, visando a relembrar o nome daqueles que foram os verdadeiros fdolos das nossas mocidades c numcs tutelares das revoluções que se sucederam no Brasil desde 1922, consagradas cm 31 de
Março de 1964, data que hoje comemoramos com a grata satisfação
de ver um velho sonho "vivi~" desde a década de 20, marcada cm
seus primórdios pelo sangue daqueles heróis tombados no areal
atlântico.
Prossigamos, pois, com fé c destemor na consecução plena dos
ideais revolucionários para que se objetivcm cm toda extensão, nos
campos econõmicos, social c polftico de forma a dar continuidade à
tradição democrática, constante indelével com a nossa evolução
politica e consolidar, assim, a Grande Nação,"
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 2:

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
Será feita a transcrição solicitada.

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 94, de
1976, do Senhor Senador Luiz Viana, solicitando a retirada,
cm carátcr definitivo, do Projeto de Lei do Senado nq lO, de
1975, de sua auloria, que altera o Decreto n• 73.960, de 18 de
abril de 1974,

t O SEGUINTE O DISCURSO DO GENERAL RO·
DRIGO OCTÃVIO:

Em votação o requerimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nq 10{75 será definitivamente arquivado,

"A data de 31 de Março é de fato muito grata a todos nós, porque marca o termo final de um processo revolucionário iniciado cm
1922. Os seus objctivos silo irrcversfvcis porque o Brasil cm sua transformação social, política e econômica iniciada desde 1930 - onde se
destruiu a oligarquia política que vinha dirigindo a Nação desde os
idos de 1891 -vem· assinalando acentuado progresso cm todos os
campos do Poder Nacional. Nilo foi fácil, entretanto, a caminhada.
Vencida a Intentona Comunista cm 35, cm 37 mcrgulharfamos no
negrume da ditadura que duraria até 45, quando se restabeleceu a
normalidade democrática, com a Constituição de 46. Mantinha-se,
assim, a nossa tradição liberal, então memorável de 124 anos, dos
quais apenas I5 anos de pcrfodos institucionais, Posteriormente, 54
c 55, marcaram dois pontos crfticos na curva revolucionária. Todos
nós nos batemos por 54; todos nós nos opusemos a 55. Em 1961,
novamente o Pafs iria despencar progressivamente para uma verdadeira situação caótica, quase chegando ao desespero, numa mano·
bra polftica vil que iria nos levar sem remissão ao regime comunista
-de onde não se retorna- nilo fora a rcação do Povo, das Forças
Armadas, aliadas a forças polfticas pondcrâvcis.
Desde 1964- 31 de Março- o Brasil retomou, então, a sua
acelerada marcha cm busca dos seus Grandes Destinos, nilo só na ordem económica, como na ordem social, Por6m jamais desapareceu
de nossa mente, da mente de nossa geração, enfim, de todos que
aqui estamos, o cspfrito revolucionârio e dcmocrâtico, cultivado desde os idos de 20 por aqueles que, como Juarez, Fernando c Joaquim
Távorn, Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias, Siquclra Campos,
Newton Prado c muitos outros brasileiros- c por isso seus nomes
devem ser rememorados a cada aniversário da Revolução -, porque

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinlo)-llem3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nq 12, DE 1975
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 104{75,)
Discussão, cm turno único, do Projclo de Lei da Câmara
n• 12, de 1975 (nq 1,507-B/73, na Casa de origem), que
cslabclecc normas para a priltica did:\lico-cientlfica da
uvivissccçiio de Animais'\ c determina outras providências,
lendo
PARECERES, sob n•s. 156 c 157, de 1976, das
Comissões:
- de Educaçilo e Cultura, favorável, com as emendas
que apresenta de n•s. 1e 2-CEC;
- de Saúde, favorável ao projeto c às emendas da
Comissão de Educação c Cultura c pela prcjudicialidadc do
Projeto de Lei do Senado nq 104, de 1975.
Sobre a mesa, requerimento que serâlido pelo Sr. lq·Sccretário.
"lido o seguinte
REQUERIMENTO N•139, DE 1976
Nos termos do art. 310, alfncu c, do Regimento Interno, requci·
ro udiumcnto da discussüo do Projelo de Lei da camara nq 12, de
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em conjunto, a fim de ser feita na sessão de 7 de maio próximo
vindouro.
Sala das Sessões, cm 28 de abril de 1976. -José Llndoso.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plcnlírio, a matéria figura rã na
Ordem do Dia da sessão de 7 de maio, juntamente com o Projeto de

Lei do Senado n• 104/75, constante do item seguinte da pauta, que
com ele tramita cm conjunto:
PROJETO DE LEI DOSENADON•I04, DE 1975

nhor Senador José Sarncy, que cria o Serviço Nacional de
Alistamento Eleitoral, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n•l9, de 1976,daComissão:
-de Constituição c .Ju~tlça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido, c:m separado, do Senhor Senador José:
Lindoso,
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pu'usa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Scntidores que o aprovam, queiram permunc:cer sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
O projeto será arquivado,
f: o seguinte o projeto rejeitado

(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara n• 12/75.)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 104, de 1975, do Senhor Senador Benjamim
Farah, que proíbe a vivissecção de animais, cm estabelecimentos de ensino de I• c 2• Graus, tendo
PARECERES, sob n•s. 155, 157 c .158, de 1976, das
Comissões:
- de Constlllllçio e Justiça, pela constitieionalidadc e
juridicidadc;
- de Saúde, favorlívcl no Projeto de Lei da Câmara
n• 12, de 1975, com as Emendas n•s. I c 2, da Comissão de
Educação c Cultura, c pela prcjadicialidadc do presente
projeto; c
-de Edueaçio e Cullllra, pela prcjudicialidnde, cm face
do parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 12, de
1975.

Oiscussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar du
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1974, do Se-

I•

'

..,.
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PROJETO DF.I.EI DO SENADO N• 116,del974
Cria o Serviço ~ucional de Alistamento Eleitoral, e dá outrns providências.
Art. I• ·Todo brasileiro é obrigado a alistar-se para exercer o
direito de voto, a contar do dia em que completar 18 (dezoito) anos
de idade, na forma da Constituição da República, leis federais e
instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2' !; da responsabilidade do Estado prover aos cidad:ios
que dele necessite o auxílio necessário à locomoção, preparo de documentos exigidos pela lei, inclusive fotografia e elaboração de dados de identificação, destinados à qualificação e inscrição como

....

,,. .

eleitor.

Art. 3• Fica criado, como órgão permanente de apoio à Justiça
Eleitoral, diretamente subordinado ao Tribunal Superior Eleitoral, o
Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral, com a finalidade de
promover e superintender o serviço de alistamento eleitoral.
Art. 4• O Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral será
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-llem 5:
exercido, em cada Município, por uma junta composta de três
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do membros, presidida pelo Juiz Eleitoral, como membro nato e os outros ser:io cidadãos de notória idoneidade moral, indicados pelos
Senado n• 125, de 1975, de autoria do Senhor Senador Ncdois partidos mais votados na área.
son Carneiro, que dá nova redução no § 1• do art. 381 da
§ I• Onde não houver JuSiiça Eleitoral a Presidência caberá à
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
mais alta autoridade judiciária local.
PARECERES, sob n•s. 676 c 677, de 1975, das ·
§ 2• Nas cidades onde existirem mais de uma Zona Eleitoral,
Comissões:
serão criadas tantasJuntus, quantas forem as existentes.
-de Constlllliçio e Justiça, pela constiticionnlidadc e ju§ 3• No ato da indicação de que trata o presente artigo,
ridicidndc do projeto; c
nomear-so-á o respectivo suplente.
-de Le&Jslaçio Social, favorável, com voto vencido do
§ 4• Em caso de vacància, novos membros serão indicados, na
Senhor Senador Domicio Gondim, c voto venCido, cm seforma do cuput deste artigo, para o término do mandato.
parado, do Senhor Senador Jarbas Passarinho.
Art. S• Incumbe ao Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral:
I -organizar o plancjamento anual do alistamento eleitoral, no
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário. território de sua jurisdição;
!; lido e aprovado o seguinte:
11 - tomar todas us providências necessárias ao alistamento,
com a obtenção e preparo dos documentos exiglvcis do eleitor,
inclusive a feitura das fotografias e elaboração dos dados de identifiREQUERIMENTO N• 140, DE 1976
cação;
Nos termos do art. 310, alínea e, do Regimento Interno, requeiIII - providenciar o transporte dos alistandos e seus prero adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 125, de paradores;
1975, que dá nova redaçilo no§ I• do artigo 381 da Consolidação das
Art. 6• As despesas decorrentes dn execução desta Lei corLeis do Trabalho, a fim de ser feita na sessilo de 28 de maio próximo.
rerão por conta do Fundo Partidário.
Sala das Sessões, em 28 de abril de 1976.- José Llndoso,
Art. 7• O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de sessenta
O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto)- De acordo com u (60) dias, baixará instruções regulamentando u aplicação desta Lei.
Art. B• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação.
deliberuçilo do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Diu da sesArt. 9• Revogam-se as disposições em contrário.
silo de 28 de mui o próximo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:

,',.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a maté:rin
constante da Ordem do Diu da presente sessilo.
Vui-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n' 136, lido
no Expediente, de autoria do Sr. Senador Pctrônio Portellu, solicitando autoriznçilo do Senado paru accitur missilo do Executivo.
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Exteriores,
·
Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco para proferir o
parecer daquele Órgão técnico.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República convida o no·
bre Senador Petrónio Portella para fazer parte de sua comitiva na
sua visita oficial ao Reino Unido da Grã·Bretanha c ii Irlanda do
Norte.
Cabe-me, Sr. Presidente, com muita honra, relatar o pedido de
S. Ex• o nobre Senador Petrõnio Portella.
Acho que não apenas o Senador Pctrónio Portella se sente
.honrado com esse convite de Sua Excelência, o Senhor Presidente da
Rep~blica, mas creio mesmo, Sr. Presidente, que também todo o
Senado Federal se engrandece e se honra. Nosso desejo ê que S. Ex•,
acompanhando o Presidente Geiscl ao Reino Unido e à Irlanda do
Norte mostre, sobretudo ao Presidente do nosso País, que o Legisla ti·
vo brasileiro, mais do que nunca; deseja trabalhar unido ao Executi·
vo pelo desenvolvimento da nossa Pâtria.
Somos de parecer favorável ao pedido do Sr. Senador Petrónio
Portella.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica Senador Petrónio Portella
autorizado a aceitar a missão do Executivo.

o

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
O MDB é um partido em ascensão, ao qual não interessa criar,
ampliar ou mesmo vaticinar crises - crises políticas corno crises
econõmicas. Muito ao contrário, o nosso interesse é minimizar a
probalidade, a possibilidade de ocorrência de impasses ou desastres
que possam interromper ou reverter o processo de normalização da
vida política do País, que é o nosso objctivo primordial.
A crise pode interessar a outros grupos que fazem, agora,
também, oposição ao Governo; grupos conservadores: conservadores empedernidos; grupos radicais contrários ao processo de dis·
tensão; grupos que receiam perder os privilégios adquiridos; mas não
ao MDB. Mesmo que agíssemos por conta de interesses menores, o
que não é o caso, a nós não interessaria a eclosão nem o anúncio dé
qualquer crise, que pode significar o adiamento desse objetivo de
normalização da vida nacional que, como disse, é o nosso objetivo
primordial.
Não é possível, entretanto, Srs. Senadores, fugir ils responsubili·
dudes fundamentais da Oposição c, digo mais, ils responsabilidades
de todo homem público brasileiro, em qualquer tempo, c ignorar u
situação critica, desastrosa que o Governo vai construindo, no setor
económico, com o acúmulo de erros c contradições que, além dos
seus efeitos concretos negativos, produzem um clima de pessimismo
e apreensão, que agrav~ muito o quadro já grave, dada a importün·
ciu da componente psicológica nos processos económicos.
E é precisamente este sentido de responsabilidade que nos im·
pele u reclamar do Governo uma mudança de rumos, a definição e a
realização de uma polftica coerente, firme e adequada pura obviar us
\dificuldades que se nos apresentam. Isto i: o que nós queremos, Srs.
Senadores. E vurnos dizer claramente, e vamos tornar a dizer o que
pensumos deva ser essa polfticu em suas linhas principais.

Não estamos afirmando- é preciso que fique bem claro - que
a economia brasileira está cm crise depressiva ou insolvente. Mas
que ela marcha rapidamente para .isso, se o rumo n,ão for alterado e a
atitude estreita, monetarista do Governo não for abandonada.
Acreditamos, porém, que o bom senso venha a prevalecer e que
possamos nos desviar do desastre, c desviar no sentido progressistu,
do desenvolvimento com autonomia c justiça social, reforçando a
componente nova c positiva do Governo Ernesto Geiscl que existee não a sua face contrária- que subsiste e cujo primado os conservadores, os privilegiados c os retrógrados deste País pretendem restabelecer quando fazem, também, oposição ao Governo.
O Brasil tem condições e reservas sobejas para vencer os obstá·
culos que agora tem pela frente, obstáculos que são talvez os maiores
que já enfrentou, mas que, certamente, são os da última etapa na
caminhada do desenvolvimento.
O Brasil tem abundância de recursos naturais, descobertos e a
descobrir, constituindo excelentes oportunidades de investimentos. E
não quero' me referir apenas aos seus recursos minerais c hidrict?s.
mas também, e com o mesmo grau de importância, às suas florestas,
aos seus solos e climas, ainda muito longe de terem um aproveita·
.mento integral.
·
O Brasil tem um povo numeroso, inteligente e versátil. enorme
reserva de mão-de-obra da melhor qualidade muito pobremente
aproveitada; tem um mercado interno potencial dos mais importantes do mundo, capaz de garantir seu desenvolvimento autónomo,
livre da vulnerabilidade das economias que dependem fortemente de
trocas externas.
O Brasil é uma nação de economia mista, que soube. combinar
perfeitamente a liberdade de iniciativa com uma grande participação
do Estado - garantia de um bom nível de investimento, mesmo em
períodos de recessão c elemento decisivo de ,racionalização e moder·
nização de todo o sistema económico.
'
O Brasil tem hoje um fator primordial que lhe faltou em fases
passadas: umn consciência nacional cristalizada. que se rortnlcce dia
a dia. conscii:nci:l que exige um projeto de desenvolvimento próprio,
uutônomo. dim1mico, humanístico e socialmente justo. E seria uma
.grunde injustiça deixar de reconhecer c de ressaltar a importiincia. o
papel fundamental desempenhado pelas nossas Forças Armadas na
·formação dessa consciência uacjonal.
Enfim, tem o nosso País essas quatro condições essenciais. necessárias e quase suficientes para a concretização do seu desenvolvimento, pura a superação das di !i cu Idades atuais - enormes, é certo
-c para u realizaçilo daquele projeto nacional a que me referi.
~ preciso upcnus aproveitar inteiramente essas condições ruvorúvcis, o que só será possível pelo uso do bom senso e du capacidade
de mobilização, dentro de uma solução politica de vontade nacional,
e ni:io pela aplicação de soluções puramente económicas, ou economi·
cistus tiradas de tratados e teses pretensamente científicos, que pre·
gam a eliminação dos mitos e das irracionalidades c. nu verdade,
valem-se do prestigio da ciência pura convalidar preconceitos c sim·
pli!icações pseudo·cicntí!icos.
O Governo brasileiro, infelizmente, lamentavelmente, tem cstu
atitude economicista e monetarista corno vetar principal nu compo·
siçào da suu política económica. O resultado, todo o Pais cst{l
vendo: siio erros sucessivos. conduzindo a economia nucionul pura

uma crise que nada tem de inevitável c que, de maneira nenhuma.
pode ser atribuída cxclusiv:~mcnte u causas externas. A Mensagem
Presidencial deste uno (na suu parte cconômico·financcira), os fatos
ocorridos no primeiro trimestre e os utos recentes do Governo,
mostram cssu tend~nciu com umu clurczn inquietnntc.

O conteúdo da Mensagem ao Congresso de 1976 é dcccpcio·
nante, no capítulo a que nos eslllmos referindo. Decepcionante pela
pobreza dos resultados aprcscntlldos, mas. principalmente, pela ro·
brcza das perspcctivus que oferece, pclu fultu de ulgo que signifique
uma posturu novu diante das nossus dificuldades utuuis.
O desempenho da economia nacional cm 75 foi fruco, como
todos sabc111, tendo o produto bruto apresentado um crescimento
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análise das taxas de crescimentâ do produto global, do produto in·
dustrial, assim como de outros índices cconômicos, através do cotejo
entre as expectativas apresentadas no 11 PND c os resultados reais
obtidos em 75. O malogro é evidente, por mais que os lfdcres do Governo queiram tomar como números apenas indicativos as metas do
11 PND. f: claro que aquelas cifras representavam uma expectativa
oficial; sem muita precisão, é certo, mas projetada já ao tempo cm
que a recessão mundial estava madura, embora us nossas autoridades timbrassem em

ignorã~Ja.

Agora, verificado o fracasso, o Governo procura diminuir a fraqueza dos índices aos olhos críticos da Nação, usando a comparação
com a estagnação das economias líderes do mundo.
O dever da Oposição é outro, pori:m. fl estabelecer a ligação
entre a mediocridade desses resultados e os erros cometidos em anos
anteriores, Erros apontados com insistência c veemência pelo MDB,
e que, só muito recentemente, só agora, começam a ser reconsiderados e corrigidos, parcialmente corrigidos, rctardadamente
corrigidos, e, a bem dizer, muito mal corrigidos,
Quero me referir ao desprezo pelo mercado interno, na euforia
do crescimento fácil das exportações, que o Governo, irrenotidamente, projetava para o futuro a taxas de 20% a.a., como objetivo
perfeitamente alcançável. Desprezo esse que o Ministro da Fazenda
continua ostentando, ao declarar, recentemente, que o mercado interno i: uma falsa solução.
Quero me referir à completa falta de capacidade de previsão des·
sa crise mundial, hoje eleita como causa de todos os males e que, desde os primeiros anos 70, carregava suas nuvens negras no horizonte,
com a evidente instabilidade do dólar e com o progresso dos entendi·
mentos dos países da OPEP.
Quero me referir à postergação dos grandes projetes estatais de
substituição de importações, nas áreas de equipamentos e insumos
básicos, alguns dos quais ainda hoje continuam indefinidos e, incom·
preensivelmente, à espera de iniciativas de empresas privadas que
jamais se concretizarão, como se fossem de pouca importiincia para
a economia nacional.
Quero me referir à baixa prioridade atribuída ao setor agrlcola e
à demora na constituição das grandes tradings, que hll muito jll
deviam estar operando c incrementando nossas exportações.
Quero me referir no absurdo do crescimento automobilistico a
taxas de 30% a.a .. à ênfase dispendiosa c imprevidente dada ao rodo·
viarismo; à obstinação com que se rejeitam, ainda, as imperiosas
medidas de racionamento da gasolina,
Quero me referir ao monetarismo cego das nossas autoridades,
que se recusam a formular c a administrar, sclctivumente, um orça·
mento de câmbio, que nilo admitem a scletividadc do crí:dito no com·
bate à inflação, de modo a favorecer a empresa nacional c a obrigar a
empresa estrangeira a ir buscar recursos junto às suas matrizes.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM}- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ}- Ouço com
prazer o aparte de V, Ex•
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM}- Nobre Senador, peço
desculpas por nparteá-lo, Nilo subia que V, Ex• teria pedido nudiên·
cia uté: o ti:rmino do seu discurso, Mas, como pretendo viajar dentro
de 20 minutos, peço permissão para apartc6-lo, c serei breve. Desejo
apenas, muis uma vez, trazer o meu testemunho pessoal a esta Cusa,
u respeito do rodoviurismo enfático deste Governo, aliás, do Governo passado, porque jú agora o nosso ilustre Presidente Geisel cstú
contornando o problema. Acabo de percorrer o trujeto MunuusHumuitú, Humuitú-Manuus, de automóvel. Levei, pura fazer 670
km, 13 horas, atravessando os maiores perculços. A estruda fica
dentro de um pântano de 400 km, u úguu minando por baixo, E trago

o depoimento de uma senhora c de um comerciante, de Humuitú, de
que, a última vez que a estrada ruiu, por felicidade o seu filho c;tava
olhundo para tnís e, percebendo que o terreno cedia. ttcclcrou o
carro. Ela rompeu no meio, sugada pelas águas. Estamos sujeitos,
trafegando naquela estrada. a ser succionados como areia movcdir;u,
succionados para o fundo da terra, porque a água ladeia a estrada c
fica provocando erosão no fundo, Foi um bilhão de cruzeiros gastos
estultamente, quando temos um rio navegável de Porto Velho a
Manaus. A estrada não integrou nada, Apenas uma balsa serve, atra·
vcssando o carreiro a Manaus, com 14 km, carregando vinte veículos e faz apenas três viagens por dia, A coisa ó precaríssima. I! uma
contribuição que trago para firmar como essa ênfase do rodoviarismo foi prejudicial, numa área onde a vocação é: hídrica, é hidrográ-

fica. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu é que
agradeço, Senador Evandro Carreira, o reforço que V, Ex• traz u
minha argumentação. Toda esta Casa conhece bem o libelo acusatório que V, Ex• apresentou u Nação, com relação a esse investi·
menta rodoviário, verdadeiramente gigantesco, e cujos benefícios
para a economia nacional, para a sociedade brasileira. até hoje todos
nós eswmos esperando.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muita
honra.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Lamento ter de desviar
um pouco u atenção do Senado do discurso que V, Ex• faz,
relativamente ao problema de economia nacional, mas me cumpre
dar uns esclarecimentos rápidos à informação dada pelo eminente
Senador Evandro Carreira. A Estrada BR-3 I9, à qual o Governo
da República se recusou a dur solene inauguração, colocando-a
somente cm cOndições de tráfego cm carátcr experimental, constitui
uma das obras mais arrojadas da engenhariu brasileira, Talvez seja,
considerando o terreno e as dificuldade,.. uma das estradas mais
dificeis. para efeito de construção, do mundo. O Governo, através do
Sr. Ministro dos Transportes, deu esclarecimentos amplos à opinHio
pública sobre o assunto. Agoru. i: preciso se diga que esta estrada
tem uma significação extraordinária paru nós, do Amazonas,
Quando foi da guerra passada, ficamos insulados no Amazonas. As

costas marítimas do Brasil infestadas de submarinos nuo possibilitavam o abastecimento do nosso Estado. Sofremos, portanto, as
maiores dificuldades. Hoje, uma estrada precária - principalmente
se se quiser tomá-la sob o ponto de vista de um turismo fresco e
tranqUilo- representa para nós a ligação ao Sul e tem um significado profundamente polftico de libertação do Amazonas, num caso,
realmente, de articulação por viu terrestre e para o Sul do País. Era
um depoimento, para se repor o assunto nos devidos termos, que
gostaria V, Ex• me permitisse incluir no seu discurso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o
aparte de V. Ex•, nobre Senador, Acrescento apenas que não cabe
discutir, não vou discutir os aspectos meritórios da obra, sob o ponto
de vista de realização da engenharia nacional. Vamos reconhecer
que, realmente, a Trunsamnzônicn teria sido um ponto alto dessas
realizações. Todavia, os resultados de uma análise benefício-custo
dessa gigantesca ioversilo, pura a qual toda a Naçilo contribuiu,
positivamente, até agora nilo silo de forma a se poder elogiar. ou
concordar com esse esforço descomunal. A verdade é que os
bcnelicios, cm termos cconõmicos, cm termos sociais, pelo que eu
conheço desta obra, silo muito pobres pura justificar um investimento de tamanha envergadura,
O Sr. José lindoso (ARENA - AM) - Estou tranqUilo
porque V, Ex• cst(a combatendo o Governo cxatumente porque se
submete a estrito cur(atcr de cconomicidade e essa estrada é uma
estrada de ufirmaçuo nacional, uma estrada de alto interesse politico,
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cconômica. Estamos, portanto, de acordo com a tese de V. Ex•, cm
tema geral, quando analísa a economia brasileira.
O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não faço a
análise do investimento apenas sob o ponto de vista económico, mas,
também, social. Sob o ponto de vista pol!tico, nobre Senador,
confesso que, sendo um Senador do Estado do Rio de Janeiro, não
vou discutir com V. Ex•, que conhe<:c muito melhor a· região. Mas
está ai Senador Evandro Carreira, a nos mostrar que a verdadeira
integração polftica de toda a regiilo deve ser feita através da sua rede
hidrográfica.
O Sr. Evãndro Carreira (MDB - AM) -Ainda li~usando de
condescendência de V. Ex•, nobre Senador, apenas para encerrar o
assunto, cm segundos, quero dizer a V. Ex•, nobre Senador Roberto
Saturnino, ao nobre Senador José Lindoso, a toda esta Casa, à
Nação brasileira c ao mundo: Não existe estrada experimental. 1::
estrada, ou nilo é.

o

O Sr. Petrõnio Portclla (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MOB- RJ)- Com muito
prazer.
O Sr, Pctrõnio Portcllil (ARENA - PI) -Tenho a impressão
de que V, Ex• deu um sim precário, c mais precário do que a própria
estrada porque sabe que, às vezes, há obras de caráter pioneiro
construídas sob dificuldades técnicas muito sérias que são, todavia,
compensadas pelo sentido pol!tico.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDG- RJ) - Nesse
ponto não há dúvida. A afirmação de V. Ex• não carece de discussão.
Mas, Srs. Senadores, reconhecemos, obviamente, a crise mun.
dial c os efeitos por ela produzidos sobre a nossa economia. O que
não podemos aceitar é essa implicação unlvoca que a. erige cm causa
de todos os nossos males. E. temos nós o direito- c o dever- de di·
zcr que, se o Governo tivesse ouvido a Oposição há 3, e, ou S anos
atrás, teria a economia nacional superado essa fase difícil com muito
menos dificuldades e com um desempenho muito menos medíocre.
E, se ouvisse, hoje, o MDB com mais atenção, com mais consideração, não estaria insistindo em caminhos que, todos sabemos, não
têm salda, que só levam ao impasse, à depressão ou à falência nacional.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO JMDB- RJ) - Com muito
prazer.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - V, Ex• honra esta
Casa pela seriedade com que trata dos assuntos,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Agradeço a
V. Ex•

O Sr. Petrônlo Portélla (ARENA- PI)- Mas, não posso deixar, todavia, de fazer um reparo à assertiva de V. Ex•, segundo a
qual, se o Governo tivesse ouvido, há cinco anos passados, o MDB,
não teria incidido cm erros, alguns deles apenas apontados de forma
incidente por V, Ex• Gostaria que, cm tempo oportuno, apresentasse à Nação, desta tribuna que V. Ex• tanto honra c ilustra, exatamcntc os pronunciamentos do MDB, demonstrativos do acerto. de
suas teses, das teses que V. Ex• preconiza, mas que não são exatamcnte as teses do seu Pnrtido e, muito menos, foram pelo seu Partido
defendidas há cinco unos passados. De maneira que, sabendo da
seriedade que V. Ex• empresta a tudo que diz c a tudo que faz, espero
que, brevemente, coligidos os dados nos Arquivos, nos Anais do
Senado, ou fora deles, V. Ex• possa demonstrar que suas teses já
eram dcfr.ndidas hii cinco unos passados pelo Movimento Democrático Brasileiro.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senador, Lldcr Petrónio Portella, cu não estava nesta Casa há quatro ou
cinco anos atrás, mas acompanhava os debates pollticos pela imprensa.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PJ) - Mas eu gostaria da
comprovação,
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Certamente,
basta uma revisão rápida, superficial, pelos Anais do Senado e, com
toda a certeza, V, Ex• vai llt encontrar- posso fazer esse trabalho
para V, Ex• - os pronunciamentos, por exemplo, do nosso Lldcr
Franco Montoro ...
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) grato.

Ser-lhe-ia muiln

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - ... reclamando a ampliação do ·mercado interno, mostrando que ai estava a
soiÚção verdadeira e autônoma para o desenvolvimento brasileiro:
os pronunciamentos denunciando o crescimento c o favorecimento
excessivo da indústria automobillstica, Tenho certeza de que facil;
mente se poderá encontrar, nos Anais desta Casa, uma série grande
de pronunciamentos.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA.:_ PI)- Permite V.· Ex• mais
um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Concederei.
o aparte a V, Ex•, depois de ouvir rapidamente o meu Lldcr.
O Sr. Franco Moatoro (MDB- SP)- A pergunta do nobre u;
der da Maioria foi dirigida a V. Ex• c à Minoria. Quero dizer quci,
antes mesmo de dar a· minha resposta, V. Ex• se antecipou, citou um~
série de pronunciamentos. Eu iria mais longe. Esta critica foi tão
real, tão insistente, que contra ela o Governo forjou umas tantas expressões. Uma delas era a de que nós defendiam os um distributismq
prematuro. A outra, era a teoria do bolo, inventada pelo Governo, !;:
preciso primeiro que o bolo seja feito, para depois ser distribuldo. As
criticas foram feitas c foram mal respondidas. Hoje, o Presidente Gcisel cstâ dando atenção a algumas dessas criticas. Se se fizer um confronto entre o I PND c o Segundo, vai-se notar claramente essa difc·
r.cnça. Frases que estavam no Primeiro silo contraditadas no Segundo. Ali se reconhece, como a velha critica da ,Oposição, que não
existe teoria de o bolo crescer para depois ser distribuldo, porque, ao
mesmo tempo cm que o bolo é feito, cstlt sendo distribuldo. A nossa
tese sempre foi esta: cstlt sendo mal distribuldo. ~:;·preciso distribuir
melhor, para que se crie um mercado interno, para que faça precisa- ·
mente isso que V. Ex• agora, cm nome do MDB, analisando a Mensagem presidencial, vem reafirmar. Seria interessante, nilo cm breve
aparte, mas cm exposição mais longa, catalogássemos toda a série de
sugestões feitas, para dar visão global nilo apenas ao nobre Udcr da'
Maioria, mas a toda a Nação, o que revelaria que realmente houve
criticas c que, se tivessem sido atendidas cm tempo, nilo tcrlamos
incidido nas graves distorções que V, Ex• analisa neste momento:
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI).:, Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Lfder
da Maioria, vê V. Ex• que o ilustre Senador Franco Montoro
reaviva sua memória, recordando posições c pronunciamentos feitos
repetidamente nesta Casa.
Ouço V, Ex•
O Sr, Petrônlo Portella (ARENA - PI)- V, Ex• citou casos
isolados, e nilo atentou para o sentido do meu aparte. V. Ex• faz uma
análise global e defende determinadas teorias económicas que nilo
silo as do seu Partido, A circunstância de episodicamente, em termos
isolados, o MDB ou figuras do MDB haverem defendido ulgumas
dessas teses nilo responde à pergunta por mim feita. A assertiva que
V. Ex• fuz, com u uutoridudc quc'tem, de que melhor foru refor·
çur o mercado interno, dando-lhe utençilo devida, ao invés de se ter
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-539voltado para o problema da exportação, é um assunto c~ntrovcrtido. A elevação no I• trimestre do ano passado havia sido, respectivamenHá figuras eminentes, como o Ministro da Fa:icnda - cu poderia te, 6,2% c 6,8%. A intensidade da febre prati~amcntc dobrpu 'de um
pitar eminente técnico que, semana passada, esposou brilhantemente .ano para o outro.
essa tese de reforço da exportação, o Economista Rubens Costa - c
Que causas poderiam ter determinado esse recrudescimento viomuitos outros que defendem intransigentemente tal orientação. Não lento? Houve deficit orçamentlírio cm 1975? Houve aumento de rcsrdevemos esquecer que hll muitos ortodoxos que defendem a tese de vas cambiais? Pressão de reivindicações trabalhistas? Novas geadas,
que é preciso que o bolo cresça, para que ele seja distribuldo. Leigo enchentes, ou outras catãstrofcs? Nilo, Srs. Senadores, Ocorreu
que sou sobre a matéria, peço a V, Ex•, pontlficc que é, me conceda ...
justamente o contrário de tudo isso que poderia ser considerado
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. Ex• não c causa de impulso inflacionário. Então, de acordo com os monetaristas, deveria ter havido dcsinOaçilo, nunca uma rccalda no processo'
:leigo em matéria nenhuma.
O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - PI) - ... pcrll)issão para febril. ·
Mas, dizem as autoridades, o Governo foi obrigado abrir o
dizer simplesmente o seguinte: hâ nuanças que devem ser
observadas. Muitas vezes, durante certo perlodo cm que são corri- crédito c a expandir os meios de pagamento no final do ano passado,
gidas as distorções c enfrentadas crises cconômico-sociais, não se para evitar uma grande crise financeira. E ai estaria toda a explipermite, de maneira nenhuma, a divisão do· bolo, porauc é cação.
Sim, de fato, o Governo roi obrigado a estourar o seu orçapreciso que a economia atinja determinado patamar, para que de
mento monetário cm 75. Por incompetência, por ·incapacidade para'
fato, esse distributivismo possa ser feito, pari passu, com o aumento
controlar os apetites de um sistema financeiro inchado c cada vez
do· bolo. Foi cxatamcntc o que aconteceu no Brasil. Por ação da
mais ávido de lucros. Foi obrigado a dar cobertura a um volume
Revolução, saímos cm 1964 de uma situação, digamos anárquica, ,C
1
enorme de operações ilegais c, na minha opinião, imorais- a1 famocorrigimos distorções até 1968. Nos Governos sucessivos construísas Cartas de Recompra- que, se a opinião pública nacional tivesse
mos um patamar, a partir do qual, jã com certa solidez cconômica c
sido bem informada, se teria transformado num dos grandes escâncerta complexidade, pudemos de fato estabelecer o novo principio
constante do II PND- Plano Nacional do Desenvolvimento - na dalos dos últimos tempos, Tudo para evitar uma quebra desse sistema financeiro cada vez mais rico c poderoso. Mas, cu voltarei a esse
.realidade o principio adotado pelo atual Governo. Com estes
assunto na parte final deste discurso. Por ora, devo dizer que a expliesclarecimentos de leigo, mas interessado no fenômeno cconômico,
cação do Governo é apenas parcial c não chega a convencer.
fundamental uté para o exame dos problemas sociais c politicas,
Na verdade, ao atribuir a retomada da inflação apenas ao
me adianto até o pronunciamento do meu Partido sobre a matéria,
dizendo-lhe que as coisas não podem ser colocadas cm termos afrouxamento monetário do fim de 75, o Governo procura esconder
csqucmãticos. Têm de ser avaliadas, não cm termos de preconceitos outros erros: os grandes aumentos de preço das mercadorias impor-V. Ex• ainda hã pouco, da tribuna, se revoltava contra eles..:. mas tadas c da gasolina; os altos custos da intermediação financeira não
sob avaliação factual. Quanto aos resultados paraV. Ex• medíocres, contr.olada: o efeito rcalimcntador da corrcçilo monctllria.
eles devem ser vistos no cotejo geral com os paiscs cm desenvolvimenOs monetaristas sustentam que a elevação dos preços das matéto c considerando-se, tambi;m, a relação de causa c. efeito da crise rias-primas c produtos importados não pode ser causa de inRação.
,internacional que atingiu c de um certo modo, ainda atinge, como Para eles, não havendo excesso de dinheiro, quando sobe o preço de
.disse V. Ex•, as economias lideres do mundo. O pessimismo de algumas mercadorias hã, obrigatoriamente, a baixa do preço de
V. Ex•, não· tem fundamento nos fatos, na realidade intcrnãcional, c outras, c o nlvcl geral permanece estável. Essa é uma das grandes
'muito menos poderá ser definitivamente atrazoada,' com dados irres-. mentiras da falsa ciência mas, por incrível que pareça, é a tese oficial
pondíveis ao longo d·o.brilh'antc pronunciamento que V. Ex• profere do Governo brasileiro. Por isso, para conter as importações e o con. hoje da tribuna do SenaáÓ' Federal.
sumo de gasolina, usa-se o aumento dos preços respectivos ao invés
do racionamento, do processo administrativo. Administrar seria
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador
intervir ainda mais na economia; seria estatizar, c o Governo tem
Pctrônio Portella, as divergências entre técnicos existem, são
medo da campanha contra a estatização. O aumento de preços cai
normais, c o grande elemento de aferição são os fatos. Na medida cm
sobre o povo cm geral c sobre as pequenas c médias empresas nacioque se defende uma tese, que se pratica uma politica c que o Pais' nais que não têm muitos recursos pura promover uma grande campa~
obtém bons resultados, esta tese, automaticamente, cstll consagrada,
nha. Ai está, portanto, a linha de menor resistência.
Na medida cm que se adota uma politica c o Pais chega à situação
De outro lado, a intermediação financeira é, também, um dos
em que o Brasil se encontra hoje - c cu vou me referir adiante aos
fatos que justificam essa atitude, que V. Ex• classifica de pessimista grandes poderes desta Rcpl\blica, c o melhor é não tocar nela.
O melhor é admitir apenas a cxplicaçi!o monetarista c aplicar os
- isto significa que as teses adotadas que fundamentam essa politica
ni\o estilo certas, não silo adequadas, digamos assim, para exprimir c remédios clllssicos para uma inRação de demanda: apertar o crédito,
elevara taxa de juros, "dcsaqucccr" a economia como tem sido dito,
para se aplicar à realidade nacional.
Mas, vou continuar, comentando, Sr. Presidente, um a um, os Ora, dcsaquccimcnto de uma economia cujo dinamismo jã caiu de
aspectos mais preocupantes da politica cconômica c financeira do 9%, ao ano, para 4%, senão quer dizer recessão, cu jll não entendo
Governo à luz da nossa critica c das alternativas que consideramos mais a semântica dos economistas. Mas, se ainda sou capaz de percevillvcis c vlllidas para a sua i:orreção. Procurarei ser o mais sucinto ber alguma coisa, vejo, então, o verdadeiro plano do Governo:
passivei, mas acho absolutamente ncccssllrio abordar, pelo menos, apelar para a recessão c, dessa maneira, resolver com um só remédio
os cinco pontos principais: a inflação, o balanço de pagamentos, a os dois problemas cruciais: inRaçilo c o balanço de pagamentos. Um
presença do Estado, o sistema financeiro c a distribuição da riqueza remédio tcrrlvel para o Pais mas que tem algumas vantagens: cs-'
conde a incompetência, na medida cm que se pode pôr a culpa na'
nacional.
A Mensagem Presidencial faz menção ao progresso que, crise internacional, c joga o peso maior do sacrillcio sobre aqueles
realmente, se obteve de 1974 para 1975, no tocante à contenção do que têm menos poder c capacidade de reclamar.
- Tudo isso é errado, Sr. Senadores; silo erros sobre erros que a
processo inflacionllrio.
·
Ocorre que a Mensagem nos chega cm março, quando toda a Oposição não pode deixar de denunciar. E, para não ficar exclusivaNação 'já tem conhecimento,. jll tem mesmo o sentimento de que a mente na denúncia, na critica, para demonstrar uma vez mais a nossa
inflação recrudesceu de m~neira alarmante, O Indico geral de preços disposição de colaborar, o[crcccmos a nossa opinião, us nossas
fechou no I• trimestre com um numento de 11,3'1';, enquanto o custo idéias, as medidas que consideramos devam fazer parte de uma polide vida, no Rio de Janeiro, se elevou de 13,1% no primeiro trimestre. tica nlternativa, viável c correta:
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-540I. Revisão da politica cambial com a eliminação do depósito
compulsório c a sua substituição por outros mecanismos que me rcfc·
rirei adiante, ao tratar do problema do balanço de pagamentos;
2. Mudança da politica de contenção do consumo dos com bus·
tiveis de petróleo, substituindo o aumento de preço pelo raciona·
menta.
·
3. Eliminação dos impostos indirctos que incidem sobre os
alimentos de maior consumo, e concessão de subsídios nos principais
itens da dieta básica do povo brasileiro, como o arroz, iJ feijilo, o
leite c o açúcar:
4. Politica de redução dos encargos r.nancciros para as cmpre·
sas nacionais, compreendendo:
i) Crédito para operações de curto prazo, através do Banco do
Brasil, a juros signir.cutivamcnte baixos c exclusivos para empresas
nacionais;
b) Linhas especiais para capital de giro de empresas nacionais
que comercializem gêneros alimcntlcios;
c) !.imitação da correçilo monetária com os tetas decrescentes,
ano a ano, nas operações de longo prazo, realizadas pelas entidades
de crédito oficiais com empresas nacionais;
d) Politica de lucro mlnimo para as entidades oficiais de crédito,
com aparte de recursos governamentais de custo zero para sua
expansão.
Eis aí, Srs. Senadores, um elenco de medidas que não têm nada
de inviáveis c que só dependem de uma coisa: a vontade política do
' Governo de atacar o problema da inflação, de tal forma que o
sacrifício seja menor para o povo brasileiro c para as empresas
produtoras nacionais. Já sei que vila me pedir que aponte as fontes
de recursos para a realização dessa politica. Respondo desde já:
recursos existem c suficientes. Hã gente muito rica neste País; tudo
depende da vontade politica do Governo, novamente, de captá-los
através de uma reforma do nosso sistema tributário a qual me
referirei adiante.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - V. Ex• permite um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito
prazer.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Acompanhei todo o
raciocínio de V, Ex• na postura de quem está querendo aprender,
retirar uma lição convincente e não a encontrei. Essa lição fugiu,
realmente, nesse receituário simplista que V, Ex• oferece à Nação e
que se fosse, efetivamcnte, inteiramente válido, de certo já teria sido
patenteada por grandes outras nações. V. Ex• isola totalmente o
problema da inflação importada. V. Ex• nega que o problema da
recessão mundial não teve influência no problema inflacionário
brasileiro. No entanto, V. Ex• sabe que o Japão padeceu do mesmo
problema; que os Estados Unidos sofreram cfetivamente desse
problema c só agora se recuperam. Como V. Ex• pode, dentro de um
raciocínio cientifico como o que pretende fazer, isolar um fator
importantíssimo que veio perturbar a economia nacional que, apesar
desse fator, seu desempenho ainda é plauslvcl? Como pode V, Ex•
ignorar as conseqtlências, agora, das geadas que desbarataram os
cafezais de Siio Paulo c Paraná? Como pode V, Ex• ignorar e que
deve ter influldo o problema de um novo tratamento, de uma nova
perspectiva com relação aos salários, no reajustamento feito pelo
Governo Gcisel? Exatamcntc, porque, dentro dessa preocupação,
nos comungamos, através do 11 PND, não só num prisma cstritamen·
te de cconomicidade, mas dentro de uma perspectiva luminosa que é
esta que caractcrizn o Governo Geisel: o homem é a meta principal.
V. Ex• isola sérios problemas para poder correr, tranqUilamente,
numa fórmula simplistn, como se pudesse, com essu fórmula, operar
milagres, modificundo os destinos das dificuldades que
utruvcssumos, Essas dificuldades serilo superadas, Sr. Senador, pela
decisão do Governo que não i: incompetente, que fez opções c que
racionulmcntc us enfrenta puru decidir, do melhor modo passivei,
dentro de uma conjuntura internucionul, os problemas que cstumos
sofrendo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Lamento,
Sr. Senador José Lindoso, não me ter feito compreender por V, Ex•
Não neguei cm nenhum momento os efeitos da inflação importada,
muito pelo contrário, rricncionei-os expressamente no meu discurso,

Apenas apontei o fato de que esse efeito foi multiplicado por um
coer.cientc muito elevado, por uma polftica errada do Governo ao
exigir os depósitos compulsórios para toda a importação, no valor
100%, por um prazo de um ano, sem juros, sem carroção monetária.
O erro está exatamente nesse fator de encarecimento, que não era
absolutamenlc necessário, que poderia c deveria ter sido substituído
por uma política de licenciamento prévio, de sclctividade, de
contençüo das importações através da administração de um orçnmcn·
:o de câmbio - mas cu vou me referir a isto adiante, f: exatamente ·
estn multiplicação dos efeitos da inflaçilo importada que estou aqui
condenando, pedindo sua revisão.
Não neguei também os efeitos das ~cadas c das enchentes do
ano passado. Ocorre que esses efeitos se teriam traduzido em
mllação ocorrida no ano passado, exatamcntc quando houve a·
brusca quebra da oferta. Mas essas geadas agora já estão ati:
,produzindo efeitos positivos, na medida cm que o nosso café está
sendo vendido a preços muito mais elevados cm decorrência,
cxatamente, das geadas ocorridas no ano passado.
De modo que apelar ainda n esta altura para as geadas do ano
passado, nobre Senador, já nilo dã pra convencer e é precisamente
isto que estou querendo sustentar neste momento.
O Sr. José Líndoso (ARENA - AM) - Nós não queremos
convencer V. Ex• (fora do microfone.)
O Sr. Petrônfo Portella (ARENA - PI) - V. Ex• me
permite? (Assentimento do orador.) Sr. Senador, V, Ex• fez de logo,
em termos prcambulares atê, sua declaração de intenções; aliús, não
precisava fazê-lo porque já lhe conhecemos as idéias e V. Ex• as
proclama sempre que oportunidade tem, Mas V. Ex• cstâ entrando
num problema que deixa de ser técnico, para ser sobretudo político.
Em razão disso é que me aventuro a aparteâ·lo. V, Ex• abordou vá·
rias medidas que poderiam ser tomadas c, jã sentindo a precariedade
da falta de dados do que preconizava, sai exatamente com o remédio
milagroso: "Há muita gente ganhando dinheiro neste País, e é fazer a
reforma tributária". V. Ex• esquece que cstã tratando de uma conjun·
tura. Se está tratando de uma conjuntura, ê preciso que haja os rccur·
sos imediatos para a solução. V. Ex• não vai querer, por via de
tributação, fazer expropriação; porque jã avança muito no plano
estatal, achando inclusive que cube ao Estado suprir as lacunas da
iniciativa privada c ocupar os vazios, se a iniciativa privada não ttm
condições de fazê-lo. Ej4 agora, V, Ex• estabelece também este outro
dado que, para atender exatamente ao que preconiza, acho que teria
de ser uma espécie assim de confisco, mais do que mera taxação
porque V, Ex• está, exatamcntc, u querer resolver situação
conjuntural. Se i: conjuntural, é imediata. Não crciç que, em um,
dois ou três anos, com os efeitos de uma reforma, V. Ex• encontraria
todos esses recursos que nilo citou, mas sabe onde estão- que seria
certamente aqueles auferidos por quantos ganham mais neste Pais.
Gostaria que V. Ex• fosse mais cxplícit'o, até por que seria mais
interessante pura mim identificar, nessa linha de atuaçilo de V. Ex•, a
utuução do MDB e a posição que o Partido tem face u essa rcalidndc
brasileira, jú que V. Ex• está falando em nome da Bancadn do MDB,
expressamente autorizado que foi pelo Li der.
O SR. ROIIERTO Si\TURNINO (MDB - RJ) - Nobre
Líder Pctrônio Portella, V. Ex• tem toda razão ao afirmar,
inicialmente, que este é um problema politico. Realmente, é um
problema essencialmente político a reformulação de todo esse modc·
lo econômico no País.
Mns quando V. Ex• diz que o problcmu é conjuntural, ui eu
discordo de V. Ex•
O Sr. l'ctrônin l'ortclln (A RENA - PI)- Não, A soluçilo é,
tumbém, parn umu conjunturn, evidentemente que tem cuusus muis
remotus. V, Ex• unulisou cuusns muis rcmotus, vumos dizer, quer
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conjuntural. ~uma situação atunl.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Atunl cm
parte, nobre Senador: não quer dizer que vamos resolver neste mês,
no próximo ou atê o fim do ano.
Há medidas de efeito imediato, ~ passivei, desde já, por cxcm·
pio, mudar a politica cambial; é passivei ndotnr imediatamente, A
sclctividadc do crédito para a empresa nacional. Agora, as medidas
que exigem maiores somas de recursos, podemos programá-las den·
tro de um prazo razoável, porque no ano que vem, jâ poderemos ter
os primeiros efeitos de uma reforma tributária.
Não estou sustentando que, estamos diante de dificuldades que
_têm que ser resolvidas este mês, porque, do contrário ...
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Não falei este mês.
Quando falo cm atualidnde, também não estou precisando cm ter·
mos de meses c até de ano. Evidentemente, não podemos discutir no
vago, no vazio, usando abstrnçõcs incompreensíveis para nós, pobres
leigos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não se trn·
ta de abstraçíio.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não se trata de abstra·
çõcs. V: Ex• falou cm petróleo, em racionalização do petróleo ...
. O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exalo, que
pode ser atacada imediatamente c surtir efeitos também imediatos,
assim como outros problemas que podem ser atacados dentro de
uma programação a lorigo prazo.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Estou
pretendendo formular, cxatamcntc uma polftica, não de curto prazo,
mas de curto, médio c longo prazos. Quer dizer, realmente uma
transformação, uma alteração de todo modelo económico do País.
O Sr.Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - V. Ex• 'estava,
cxatamente a examinar uma situação conjuntural. Estava até
'examinando o desempenho da economia nacional nos três primeiros
meses e, a propósito disso, V. Ex• desdobrou o raciocínio,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MOÍ!- RJ)- Certo.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) - ~ evidente que cu
não quis abordar o problema do racionamento, até cm homenagem a
V. Ex•, que estava a tratar de medidas, digamos, positivas, e nilo da·
qucias que teriam sentido mais negativo.
Sabe V. Ex• que este é um problema que nilo é usual no mundo
de hoje:· o problema do racionamento da gasolina, nilo obstante a
Crise em vários país~s~ Eu não quis, evidentemente, discutir esse
assunto e, sim, abordar a parte mais positiva, mais importante, que é
,n de detiniçiio politica de V. Ex• e do seu Partido, no concernente no
modelo cconômico brasileiro.
1

O SR. ROflERTO SATURNINO (MOB- RJ)- Tenho a impressão de que ao final deste discurso, V. Ex• podcrâ ter uma idéia
global desta dcõnição que cst{j reclamando.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um apar1e? (Assentimento do arudor). - Senador Roberto Saturnino,' quero, de certa forma, atendendo no apelo do nobre Lldcr da Maioria,
dizer que V, Ex• expresso, rigorosamente, o pensamento du Bancudu
do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Muito abri·
gude,
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Nos próximos dius, u
Comissi\o Executivo do MDB vui-se reunir puru uprovur, expressu·

mente, uma politica nacional de energia, inspirada nestes principias.
V, Ex• foi o Relator da matéria no Instituto Pedroso Horta. E talvez
pela primeira vez, na história dos Partidos politicas brasileiros,
haverá umu rcuniil~ da Comissão Executiva do MDB para, cm nome
de todo o Partido, decidir sobre o assunto de politica cconômica, da
maior urgência c da maior importância. Mas cu me permito, nobre
Senador Roberto Saturnino, ao mesmo tempo cm que manifestar o
júbilo e o entusiasmo pelo qual a Bancada do MDB , c posso dizer
todo o Senado - inclusive pelos apartes que foram dados - vêem a
seriedade da contribuição de V. Ex•, ressaltar um ponto que me
parece altamente positivo: é a importância do debate da Mensagem
Presidencial que V, Ex• cstâ fazendo, neste momento, para o qual,
certamente, ao lado da contribuição positiva dos apartes que tem rc·
cebido, neste momento, receberá, também, um discurso feito com o
cuidado, com a base c a fundamentação com que V. Ex• aborda o
problema. Certamente, a Liderança da Maioria designarA um dos
seus representantes para examinar as criticas negativas c as sugestões
positivas que V. Ex• faz, para continuarmos o debate da politica eco·
nômica brasileira. Não se pode diminuir a importância da crítica que
estú sendo feita, fundamentada; hã dados objctivos que estão sendo
apresentados, Não vamos adotar a politica do avestruz e não olhar a
gravidade das críticas que V. Ex• aponta neste morncnto. Nilo serão
breves intervenções que hão de responder à argumentação séria,
fundamentada, patriótica~ a respeito da qual scrã possível haver di·
vcrgê:ncias. Mas vamos responder com argumentos de ordem cconô·
mica. com argumentos de ordem estatística a esta crítica que V. Ex•
faz com serenidade c com objctividadc a afirmações da Mensagem
dirigida ao Congresso. A Mensagem foi dirigida ao Congresso c nós
já a estamos debatendo, apresentando, como V. Ex• faz, dados objctivos que nos parecem irrefutâveis, com um sentido positivo: não de
acusar o Governo, mas de pedir ao Governo que tome as providências que o interesse público cstâ a exigir. Eu rnc congratulo com V.
Ex• e com o Senado, c com o tom do debate, esperando que, no seu
prolongamento, nós tenhamos o ponto de vista do Governo, com a
'resposta objetiva a item por item, das acusações ou argUições feitas
por V. Ex• Estaremos, com isso, prestando um serviço ao Pais c,
principalmente ao Governo do Presidente Gci•cl.
O Sr. Pctrônlo Portella (ARENA - PI)- Permite o nobre orador um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o
aparte, que tanto valoriza este discurso, nobre Líder, Senador
Franco Montara.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Roberto Saturni·
no, gostaria que V. Ex• me permitisse o aparte, pela vez, porque i:
exatamcnte sobre o seu discurso, neste momento.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V, Ex• hà de convir
que, cm nenhum momento, cu tive a pretensão de interromper o seu
discurso ou empanar-lhe o brilho, o qual sou o primeiro a ressaltar.
Coloquei o problema, c V. Ex• me fez justiça, nos termos mais altos
possíveis, porque se trata daquele que diz respeito, cxatamcntc, ao
plano mais geral da politica do Governo. E o fiz com o objctivo cons·
trutivo, Tenho cm minha casa a entrevista doPresidentc Nacional do
MDB, em que S. Ex• tece considerações sobre economia c se coloca
cm ponto diametralmente oposto no de V. Ex• Quis, cxatamcntc,
precisar a posição de V, Ex• para saber se, de fato, V. Ex• fula cm
nome do MDB e exponde, neste ensejo, o ponto de vista do Partido.
Ni\o tenho outro intuito senão este, O mais, será oportunamente res·
pendido porque entendo que um discurso elaborado como o que
V. E•• profere, hoje, no Senado, não há de ser respondido de impro·
viso. Deve ser meditado pelo respeito que ele suscita e pela importion·
cia que hoje V. Ex• jã tem no Plenário do Senndo Federal.
ÔSR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço as
referências dr. V, Ex•
Ouço agoru o apmte do nobre Senador Leite Chaves.

.•
~
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observações e as criticas de V, Ex• são manifestamente claras c palpáveis, silo rcaJrsticas c nílo teoréticas corno S. Ex• referiu. Dentro dns
medidas sugeridas por V. Ex•, podemos destacar nqueln - pareceme- que está contida implicitamente no último item: n questão do
Imposto de Renda sobre lucros itnobiliârios. Veja V. Ex• que foi
suprimido, neste pcrlodo da Revolução, esse imposto,. Nunca houve
tanto lucro na alienação imobiliária quanto nestes 'últimos anos,
como o desse último caso a que me referi: um cidadilo comprou um
imóvel por dois bilhões de cruzeiros, a prazo, c vendeu-o, um ano
após, por sessenta bilhões de cruzeiros c nilo pagou Imposto de
Renda sobre esse lucro, enquanto o assalariado paga o seu Imposto
de Renda. Não há apenas a necessidade de arrecadar-se dinheiro
para o Erário, através desses lucros, hà também, c principalmente, o
aspecto moral deles. E V. Ex• destaca, entre o elenco de providencia~, esta que está implicitamente inclurda no seu pronunciamento.

MtiS, Srs. Senadores, pusscmos ugoru no segundo item, nll. pro~
blcma da balança de pagamentos,

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. Ex• tem
toda razão.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V, Ex• um

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Senador Roberto Satur·
nino, permite-me oferecer aqui uma rápida contribuição ao seu notá·
vel discurso desta tarde? (Aquiescência do orador.) - Quando se
fala cm crescimento do custo de vida c inOação, a nobre Bancada da
Aliança Renovadora Nacional justifica sempre, como fator da recessão importada, a alta do petróleo como pano de fundo para tudo
Isto. Levantei aqui alguns dados, nobre Senador, da maior importdncia, que cu gostaria que V, Ex• inserisse no seu pronunciamento:
segundo relatório da PETROBRÃS, do ano de 1975, o petróleo
Importado custava à PETROBRÃS cerca de USS I2,29 - esse o
preço médio - de outra parte, o preço do petróleo interno, declarado para efeito de pagamento de royaltles aos Estados produtores,
era de apenas USS 7,50 por barril. Se o importado custava USS 12,29
c se o produzido internamente no Brasíl USS-7,50, estabelecendo a
média para o total do pe_trólco ri:finado pela PETROBRÃS, o preço
total do custo é de USS I I,36, e o resultado nnaneciro por barril de
petróleo- esses dados levantei no Conselho Nacional de Petróleo, e
lenho em mãos a documentação para oferecer a V. Ex• ou a qualquer
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dos ilustres Senadores da Aliança Renovndoru Nacional -o resuJ ..

O SR. ROBERTO SATURNINO (MOB - RJ) - Permito.
Peço apenas a compreensão dos nobres companheiros pnrn meu
tempo, que jú deve estar bem uvançudo, e não chcgu'ei ainda à meta·

tado financeiro, de cada barril de petróleo rcnnado pela
PETROBRÁS, em 1975, foi de CrS 169,13, que cambiando para o
dólar, à cotação de fevereiro último, representavam US$ 18,65 por
barril, ou seja, um lucro de USS 7,29 c isso apenas para três produtos, nobre Senador, a gasolina, o óleo diesel e óleo combustivcl.
Nilo estamos falando no piche, no gás liquefeito e no querosene. E o
Governo resolve fazer economia de petróleo, desta forma: fazendo
descarregar sobre as costas de toda a população brasíleira, inclusive
do sertanejo da Amazônia, que vive lã na Oorcsta, extraindo a borracha, ou do lavrador, que nunca terá sequer a esperança de comprar
seu carro para rodar. eles também, como todos os que consomem
neste Pais, são obrigados a arcar com esse custo e)cvadlssimo. ~ evidente que essa não é a-melhor forma de fazer economia de pet.rólco,
nobre Senador.

de do meu pronunch\mento.

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG) -Lamento interromper
V. Ex•. Senador Roberto Saturnino. Quando V, Ex• se referiu ao·
sistema lributário nacional, pediria licença, se evidentemente fosse
do seu interesse, para ler, rapidamente, um trabalho cujo título é
"Distribuição Injusta", em comentário de um Senador da República
à Mensagem Orçamentária de 1972, Note V. Ex•, na Mensagem
Orçamentária de 1972- note V. Ex•, já cm 1972. E vou adiantar que
não se trata de um Senador da Oposição. V, Ex• permite que eu leia
esse texto? (Aquiescência do orador.): ·
Distribuição Injusta
Em decorrência desse c de outros aspectos da nossa
estrutura tributária, tem ainda chamado a atenção dos estudiosos a iníqua distribuição dos respectivos encargos dentre
as várias classes sociais. Com base em estudo de G.S. Suhota,
considerado o ünico existente a respeito da pressão nscal por
classes de renda, no Brasil, anrma a citada análise: "Parece
não haver muitas dúvidas quanto ao fato de que o sistema tributário brasileiro tributa relativamente mais os grupos de
renda mêdia do que os de renda mais altas ou baixas, pelo
menos nas cidades que foram analisadas no estudo". O sránco mostra como as classes de renda alta são cm geral subtributadas. O imposto parece ser progressivo nas primeiras classes de renda para se tornar, depois, totalmente regressivo. E,
com prudente ressalva, conclui: "ns alterações sofridas pelo
sistema tributário após I964 não autorizam a pensar que
tenham ocorrido mudanças substanciais, pelo menos no que
se refere ao aspecto da eqUidade da carga tributâria",
E vem um gráõco mostrando isto. E o texto continua dizendo,
Senador Roberto Saturnino, naquela observação de V. Ex•:
Outro aspecto caracterlstico do nosso quadro tributário
- e que reforça a injusta pressão incidente sobre as classes
menos favorecidas - reside no elevado montante das contribuições sociais e trabalhistas,
Eu poderia continuar a ler o trabalho, mas niio quero interromper, por mais tempo o discurso de V. Ex• Apenas dizer que esse texto
é do parecer do eminente ex-Scnudor Carvalho Pinto.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Cuja autoridade fala suõcicntomcnte alto para que todos reconheçamos o acerto
das teses defcndidus.

O SR. ROBERTO SATURNINO-(MDB- RJ)- V, Ex• aduz
argumentos concretos e basta lembrar, nobre Senador, . , ,
O Sr, Jo!é Llndo110 (ARENA - AM) - V. Ex• precisa examinar o relatório da PETROBRÃS.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Faz soar a campainha.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)-, .. que,
durante o ano de 1975, a gasolina sofreu aumentos sucessivos, que
somaram um total de I00% cm relação ao preço.
O Sr.José Llndoso (ARENA -AM)- Não o óleo diesel!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nào o óleo
diesel. ·
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Mas o óleo diesel é
fundamental pura o transporte exutamcnte das mercadorias e da
locomoçüo ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- S'enudor
J osê Lindoso, concordo com V. Ex•

O Sr. José Llndosô (ARENA - AM)- A generalização é um
processo nilo correto de argumentação.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Concordo
com V, Ex• que o óleo diesel sofreu aumentos menores e que a gasolina sofreu aumentos maiores. Mas dizer que a gasolinu nilo serve
para transportar gêneros alimentlcios e mercadorias, nest~ ponto,
divirjo de V. Ex•
·
Mas continuo, Sr. l'r~sidentc, procurando abreviar o mdximo us
palavras que nindn tenho u dizer, cntrnndo no problema do bulnnço
de pagumcntos.
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desastroso do ano de 1975, como um todo, salienta a melhoria ocorri·
da no 2• semestre. O balanço do I• trimestre de 1976, repete,
entretanto, o desastre do ano. de 1915, mostrando que aquele aparente desafogo não tinha significado nenhum.
As c•portaciõés somaram neste I• trimestre, cerca de 1,8 bilhão
de dólares, com uma redução de lO% cm relação ao mesmo período
do ano passado. As importações atingiram 2,65 bilhões de dólares
com uma redução algo menor do que 10% cm relação ao an~
passado. O deficit comercial do primeiro trimestre, 850 milhões de
dólares, foi praticamente igual ao do ano passado c ultrapassou jh o
total previsto pelo Governo para o ano como um todo, de 1976, que
era de 800 milhões de dólares. Não vamos, evidentemente, multipli·
cor por 4 esse deOcit de janeiro a março, esperando que a situação
possa melhorar nos próximos meses. Mas seria muito irrealista supor
que vamos poder fechar o ano com uma balança comercial negativa,
inferior a 1,5 bilhão de dólares. Considerando que a conta de servi·
ços deve atingir um resultado contra nós, próximo a 4 bilhões de
dólares, Vê•se QUe O deficit nas transações correntes vai. novamente,
ultrapassar a casa dos 5 bilhões de dólares. Por mais· citimistas que
sejam as previsões de entradas de capital de risco, é fácil ver a que nl·
veis vão chegar, no fim deste ano, o nosso endividamento externo c
as nossas reservas cambiais. Hoje, já hoje, a nossa dívida bruta subiu
para 23 bilhões de dólares e as reservas caíram para 3,5 bilhões de
dólares, chegando a uma dívida líquida, portanto, de 19,5 bilhões de
dólares.
Até que ponto resistirá o crédito do Pais no exterior? O
Governo insiste. cm afirmar que ainda é sólido este crédito. Não
dizem a mesma coisa os nossos credores- alguns dos nossos credo·
res internacionais - como, por e•cmplo, o Manufactures Hannover
Trust, dos Estados Unidos, c o Grupo Schrodcr, da' Inglaterra. E,
mais do que '" declarações, falam os fatos. A sobretaxa
correspondente ao risco adicional dos empréstimos, aplicada às
operações com o Brasil, vem crescendo continuamente, já nos
colocando em situação próxima i1 dos países considerados de menoi
segurança. Essa sobrcta•a- o chamado spread- que era de i,25%
em 1974, para as operações com Bancos do Governo, subiu para
i,75% ao fim do ano passado e, já agora, está cm 1,87% - para si:r
mais preciso, i,875%. Para operações com Bancos privados, a
sobretaxa é de 2,5%, nível do risco em que se coloca, por exemplo, a
Coréia do Sul.
O Ministro da Fazenda, comentando o balanço de pagamen·
tos de 74, disse que o País ni\o poderia suportar a repetição do ,desas·
trc. Pois o desastre repetiu-se cm 75 e vai se repetir cm 76. E, o que é
pior, ni\o hã nenhuma possibilidade de melhoria, se nilo for
radicalmente alterada a politica atual de endividamento crescente. O
Brasil está pagando atualmcnte, por conta de juros e de amortização
da sua dívida externa, cerca de metade de todo o valor das suas
exportações. Nilo há naçi\o que resista a umn tal sangria.
Como resolvei essa situação verdadeiramente perigosa? Como
evitar essa iminente declaração de insolvência? Só há um caminho
seguro: cortar drasticamente as importações. Como coitar drastica·
.mente as importações com o miníma de prejulzo 'para a economia
nacional? Estabelecendo o racionamento, revivendo o sistema
CEXIM, administrando com rigor um orçamento de câmbio,
considerando supérfluo tudo aquilo que possa ser fabricado no Pais,
principalmente no que tange aos cquipnmcntos. Esse será, inclusive,
o meio de tirar um beneficio dn crise, dando um impulso vigoroso na
indústria brasileira de bens de capital.
De outro ludo, paralelamente, acelerar uo máximo, com
prioridude ubsolutu, os projetas de substituiçno de importações,
usundo 11 inici11tiva estatnl, sempre que for ncccssl~riu, pura obter 11
vclocid11de 11dequ11d11 dos empreendimentos.
A expunsilo das cxportuçõcs ó obviamente import11nte, e u
cri11çi\o dus grundes tratlln~s estutuis, puru usar o poder de burg11nh11
decorrente do nosso volumo de importações, ó o f11to m11is rclev11nte c
o uto muis clogiúvc\ do Governo nesse cmnpo, nos últimos tc'mpos.

Confiar. excessivamente nas exportações, entretanto, é uma atitude
temerárm; mais que isso, incauta, insensata. De . um lado, a
recuperação da economia mundial é ainda, no mlnimo, uma dúvida·
de outro, as resistências de outras nações ao excesso de incentivo~
que _o Governo brasileiro vem dando às suas exportações tendem
mevnavclmentc a crescer. Hoje, silo os produtos de couro c o farelo
de soja; umanhil, serilo os motores de automóveis c muitos outros
produtos.
· · O Sr. Ministro da Fazenda, obstinadamente, defende a sua tese
de que um dólar a mais na exportação é mais importante do que um
dólar a menos na importação. Numa situação normal de balanço de
pagamentos, seria já uma tcs~ duvidosa, muito discutivel para o caso
de economias continentais, como a bra.silcira, que
não precisam vitalmente de uma grande abertura, que introduz,
desnecessariamente, um coeficiente maior de vulnerabilidade. Se é
discutlvel cm situação normal, é indiscutivelmente errada dentro de
um quadro cm que cada dólar a mais que exportamos carrega
consigo uma soma cada vez maior de subsidies que n Naçilo brasileira dá ao Cõnsuriio de outros povos. Mais que errada, chega a ser
uma tese absurda.
·
Não, Srs. Senadores:· Positivamente, o caminho certo não é o
que aponta o Sr. Ministro da Fazenda; o caminho certo é: o
racionamento das importações, não pelo aumento de preços, pela
exigência do depósito compulsório, mas pelo licenciamento prévio,
pelo mecanismo CEXIM; o caminho certo é: o do aproveitamento da
crise para dar o arranco decisivo na indústria nacional de bens de
capital, usando a empresa estatal sempre que necessário; o caminho
certo é o da. mercado interno, que o Ministro, erradamente,.
lamentavelmente, classifica de "pseudo-solução".
Mas, no defender esse caminho, estamos abrindo a 'discussão de
outros dois dos problemas cruciais a que me referi anteriormente: o
da distribuição da renda, ligado ao do mercado interno, e o da
presença do Estado como empresário.
·
O mercado interno brasileiro !: um potencial, um enorme
potencial, mas apenas um potencial.
Da nossa população economicamente ativa- de trinta c cinco
milhões -cerca de 30% estão classír.cados entre desempregados ou
subempregados, ganhando o equivalente a q~cio salllrio mlnimo ou
menos, isto é, cstiio virtualmente fora do mercado - estou citando,
Srs. Senadores, dados do trabalho do IPEA, apresentado à
Comissão lntcrministcrial dos Indicadores Sociais.
Outros 20% ganham rendimentos até um salârio mínimo, c têm,
por conseguinte, uma participação bastante fraca no mercado
brasileiro.
~rojetundo esses dados para a popu!açllo total, partindo da
população ativu e levando cm conta que as famflíns pobres silo, cm
média, mais numerosas, isto é, que os economicnmentc ativos pobres
têm mais dependentes que os ccon9mi,camcntc.a~~~s ricos, podemos
dizer, com segurança, que o nosso mercado interno é composto por
apenas quarenta milhões de brasileiros com uma participaçi!o
razodvel, embora com uma renda média bastante baixa. Vinte c
cinco milhões de brasileiros têm uma participação média muito
fraca, e trinta c cinco milhões de brasileiros têm uma participaçllorealmente - dcsprezlvcl, estando, conro disse, virtualmente fora do
merendo.
. . . . . . :.
Este quadro nilo traduz apenas uma tremenda injustiça social;
truduz, tumbi:m, uma enorme irracionalidade cconômica, s6 que essa
é uma "irrucionulidude que os rejeitndores de mitos niio querem
enxergar.
Como integrar essa grnnde massa de brasileiros que ni\o
pnrticipum- ou pouco participam- do nosso merendo interno~
Só hú um cnminho: redistribuindo a riqueza nacional.
Este é um dos temas em que o MDB se tem pronunciado com
mnior insistênciu e veemência, por isto mesmo,· me dispenso de umu
ubordngem extensa e detalhada, pura nno repetir o que tnntas vezes
temos, cu mesmo c meus colcgus de Bancada, no Scnudo como nu
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-544Citmara, falado sobre o assunto. Relembrarei, apenas, que silo
quatro os pontos principnis de uma cfctivu polftica de rcdisiribuiçiio
derenda:
Primeiro: polftica salarial mais justa; c há poucos dins, aindn
anteontem, nesta mesma tribuna, o Senador Marcos Freire fez uma
análise das distorções salariais no Brasil, sobre a qual eu nada teria a
acrescentar, mostrando a insuficiência notória c a perda contínua do
poder aquisitivo do salârio mini mo - ao Jádo. do crescimento
inteiramente injusto c injustificado dos salários mais altos, cujo
nível niio tem nenhuma proporcionalidade com o beneficio que
prest••m u sociedade brasileira. Apresentou o Senador por
Pernambuco uma sugestão, extremamente interessante, de promover
o (eajustamento trimestral do salário mínimo, a exemplo do que se
faz com a correçilo monetária e com o reajustamento do dólar.
Segundo: intensificação do emprego do fator miio-de-obra nu
nossu economia.
O desemprego crónico é uma anomalia gritante que o próprio
Governo reconhece- c aí estão os indicadores sociais a exibir essa
anomalia.
Sugestões várias têm sido apresentadas pelo MDB para a sua
correção; dentre elas, destaco a mudança do sistema de cobrança dos
encargos da Previdência, passando a sua incidência da folha de
pagnmcnto para o faturamento, Há mais de um ano, o Governo diz
estar estudando o assunto; até agora, a Nação desconhece qualquer
resultado ou relatório desses estudos.
Outras linhas de ação são o aumento do emprego agrícola, a reforma agrária, a criação de melhores condições para o pequeno agricultor; e aí i:stâ outra perspectiva defendida pela Oposição c desprezada pelo Governo, preocupado, sobretudo, coin o desenvolvimento agrícola buscado na grande cmprc<•
3 -A reforma do nosso sistema tributârio (: um ponto essencial, obrigatório, dentro de uma política de redistribuição da riqucla.
A perseverança com que me tenho referido a esse tema me permite
passar ao largo neste discurso. Não, porém, sem anunciar que o
MDB, atravi:s do Instituto Pedroso Horta, cstâ estudando o assunto
em profundidade, c dentro cm breve apresentará à Nação uma proposição concreta.
A Mensagem presidencial de 1976 fal referências a modificações
recentes da política tributária de sentido progressivo: O único comentário a fazer é que chega a ser difícil entender o destaque dado no
documento presidencial a medidas tão tímidas, tão pálidas, ante o
grande e profundo significado que teria umu verdudeiru reforma tributária, que pode c dev.e ser fcitu, abrungcndo o Imposto de Rcndu
- pessoa física - o Imposto sobre Herança, o ICM, os Impostos
Predial e Territoriul Rurul.
O SecretArio de Plancjamento do Estado de São Paulo sugeriu
um novo imposto sobre o fator capital. Pode ser que ele mereça
maíor atenção por parte do Governo. Difícil acreditar, todavia; basta lembrar que a última medida governamental no campo tributário
foi a redução do Imposto de Renda incidente sobre os papéis de
renda fixa.
Srs. Senadores, finalmente um quarto ponto, não menos importante nu política de redistribuição c que se refere à cd ucação, A ed ucaçiio tem sido um dos principais trunfos exibidos pelo Governo em
resposta aos reclamos do MDB por mais justiça social. Nilo estamos
aqui para negar verdades; não aceitamos a pechu de negativistas. Reconhecemos o esforço governamental nu área da educação. Cumpre
ao Governo reconhecer, também, que esse esforço foi relativamente
muito maior no ensino universitário do que no ensino prim!trio ou
secundário, c que os resultados, em termos de qualidade, dcixum
mui to u desejar.
Dito isto, devo entrar nu próxima qucstiio: a presença do Estudo
nu economia, a tão propnludu estatização.
Eu já fiz um discurso sobre esse tema, no uno pussudo. Pessoalmente, considero-o o pronunciamento mais importante que fiz nesta
Cnsu. Tenho procurado, em declarações várias, desmuscurur a
tremenda campanha que alguns dos grandes jornais do Pufs i1escn-

volvem contra a chamada cstatilnçiio, com o: apoio de grande número de entidades patronais. Vibro quando vejo o Jornal de BrasOia
tomar, corujosamcntc, cm editoriais, posição frontalmente contrária
a essa cumpanha; alçgro-me quando vejo outros órgãos importantes
du nossa Imprensa se recusarem a participar dela. Fortulece·sc o meu
tinimo quundo leio n mugistrul uulu desse grundc mestre brasileiro
que é Afonso Arinos, na Universidade Federal de Minas Gerais, desfazendo o mito da vinculação entre o liberalismo político e o liberulismo económico. Cresce a minha udmirução profunda por homens públicos brasileiros como Severo Gomes, Rómulo de Almeida, Hélio
Beltrão, Clóvis Ramalhete, que, pela sua culturu, pela sua experiêncill c pclu scnsibilidude de estadistas que têm, percebem u importimcia magna dcssu questão crucial c sabem de que ludo está o interl!ssc nacional.
Bato palmas e rendo as homenagens mais sinceras à Ordem dos
Advogados do Brasil, quando leio, cm documento publicado no Jornal do Brasil, de 3 de abril último, trechos de um comentário sobre o
projeto de lei dns socicdudcs anónimas.
--- Uiz a Ordem dos Advogados do Brasil, referindo-se a uma afirmativa dos autores do projeto de que seria preciso frear a expansão
da participação do Estado na economia:
Tal aDrmutiva se nos afiguro equivocada e sem nenhuma
base na realidade cconômica do Pafs. Os grandes empreendimentos, nos sctorcs básicos da economia, pelos vultosos
investimentos que exigem, só podem, hoje cm dia, ser suportados pela empresa estatal ou pelas empresas multinacionais.
O empresariado nacional apresenta-se carente de recurso c de
tecnologia para enfrentar a competição com as multinacionais - as quais, livres c a salvo da presença estatal, poderão
dominar, de vez, o cenário econômico, transferindo-se para
foru do País o centro das decisões económicas a ele concernentes,
E continua a Ordem:
O suudúvel objctivo de reforçar c ampliar a presença da
empresa privado nacional no cenário económico não nos parece possu ser atingido com o afastamento das sociedades de
economia mista da atividade económica ou com o estabelecimento de freios usua atuaçiío. O mais provável é que com o
afastamento das sociedades cstutais o vazio assim obtido seja
preenchido pela grande empresa internacional.
Nüo é fácil. Srs. Senadores, ser contru a untiestatização. Não i:
fácil, mas (: absolutamente necessário. Porque a continuidade da
ação das empresas estatais(: condiçiio neccssâria- não suficientemas absolutamente necessária à realização do desenvolvimento
nacional.
Niio se conhece ao certo a posição do Governo. A Mensagem
Presidencial silencia sobre esse assunto tão relevante. Tirando Severo
Gomes, as declarações dos outros Ministros da área económica silo
umbiguus c vucílnntcs.
Mus, não sei cxatamentc porque, eu ainda tenho fi:. E espero as
decisões nos cnsos concretos; espero a decisão relativa no caso do
potássio de Sergipe, espero a decisão relativa uo caso do fosfato de
Patos de Mi nas.
Sr. Presidente, estou encerrando com a brevidade que V. Ex•
rechtmu muito justamente.
Finalmente, devo abordar o último ponto que alinhei entre os
de maior importünciu nu crfticu à polfticu económica do Governo: as
distorções do nosso sistcmu financeiro, do sistema banc!trio e do
conjunto finunceiro que opcru no merendo de cupituis; distorções
desse sistema j!t por si evidentemente hipcrtrofindo, sugundo rentabilidade dus emprcsus c rendimentos dos consumidores, exercitando
umn dus ir1tcnncdinçõcs nuds cnrus do mundo, Ougruntcmctlt~
desproporcional uo beneficio global que presta à econom!" c
ostentundo umu vocução irresistivel puru u cspcculuçuo e o lucro fácil.

-545A Mensagem Presidencial contém uma referência a realizações
do

Go~crno

na úrca do mercado de capitais. A referência

compreende, entretanto, apenas o segmento menos importante desse
mercado, 'o segmento essencialmente especulativo, que serve muito
mais para enriquecer os poucos cxpcrts c manipuladores à custa da
grande massa de incautos, do que propriamente para canalizar
poupanças para investimentos nas Cll)prcsas. Refiro-me ao mercado secundário, às bolsas de valores. Quanto ao mercado primário,
aquele que realmente exerce uma função produtiva, que valoriza os
bons projetes e as boas empresas, que incrementa o nlvel das inversões reais c impulsiona a economia, em seu beneficio nada ainda foi
feito, ficando o Governo na promessa da reformulação da Lei das
S.A., ao que parécc ainda longe de transformar-se cm algo real.

I>, entretanto, no que o Governo silencia que está o ponto mais
importante: nas distorções monstruosas que incharam c deformaram
esse sistema financeiro, c que atingiram o paroxismo com o chamado
cscAndalo do Opcn Markct, ocorrido cm fins do ano passado.
Vejamos sc.é posslvcl rcsumircsse conjunto de absurdos cm poucas palavras de um fim de discurso.
I - Há que registrar a confusão que se deu do nosso incipiente
mercado de capitais com o nosso velho mercado monetário. A
característica dessa confusão é a remuneração, não mais do fator
capital, da poupança, mas da própria moeda, dos encaixes, do
disponivel das empresas, que passaram a render juros cm operações
de curtissimo prazo, chegando até a 24 horas.
O instrumento dessa confusão foi a famosa carta de recompra,
levada às suas últimas conscqUencias; mecanismo flagrantemente ilegal, fraudulento, imaginado para burlar as cxigencias da lei, quanto
aos prazos de emissão dos títulos mas, apesar disso, tolerado c, agora, até mesmo reconhecido pelo Governo.
Há, evidentemente, além da ilegalidade, um aspecto importante
de natureza ética nessas operações: é que a remuneração, não do
fator capital màs do instrumento moeda, não pode encontrar
nenhuma justificação moral, por mais que rebusquem os filósofos do

trabalhadores, os recursos do PIS c do PASEP, atualmcntc geridos
pelo ONDE. Isso, depois de terem obrigado o BNDE a jogar uma
pequena parte deles nu Bolsu, cm operações, cujos resultados nunca
ninguém vai saber, mas que, com certeza, não terão sido ravorâvcis
ao patrimõnio dos trabalhadores.
Srs. Senadores, se o Governo tivesse ouvido o MDB,
provavelmente nada disso teria acontecido. Eu mesmo, cm mcudos
do ano passado, pedi aqui, dessa tribuna, a constituição de uma CPI
para investigar o funcionamento de nosso sistema financeiro.
Lembro-me de que o Deputado Sebastião Rodrigues fez o mesmo na
Câmara dos Deputados. A resposta da Bancada Governista foi o frio
do silêncio. Agora, estamos todos nós pagando um alto preço por
essa insensibilidade.
Esperemos Srs. Senadores uma mudança de atitude por parte do
Governo, esperemos que as críticas c as sugestões da Oposição sejam, doravante, mais consideradas. Não há outro caminho que nos li·
vrc de uma crise econõmica profunda, senão, o da solução política, o·
do consenso, o da mobilização, pela conciliação, de todas as imensas
energias disponíveis desse País.

A Nação enfrenta, neste momento, encruzilhadas decisivas.
Tem havido, no curso da nossa história, situações c dilemas
semelhantes; talvez, nenhuma outra tão cheia de significados, tão
cheia de potencialidades como esta da hora presente. Tem sabido o
Brasil encontrar os seus verdadeiros caminhos, c haverá, agora, uma
vez mais, de fazer as opções seguras conducentes à realização do seu
destino maior. A Nação o fará- disso não se deve ter dúvida: resta
saber se o Governo se definirá no mesmo sentido desses grandes
anseios. Se assim acontecer, terá não apenas o apoio da Oposição,
mas o reconhecimento das gerações posteriores, como responsável
pelo encaminhamento certo de um dos momentos mais difíceis,
porém mais importantes c mais ricos da nossa história. (Muito bem!
Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a pulavru o
nobre Senador Leite Chaves.

capitalismo.

E qual o volume de toda essa grande manobra? Ninguém sabe,
nem o Governo. Sabe-se que é gigantesco. Fala-se cm mais de 50
bilhões de cruzeiros.
2 - A inchação do sistema financeiro acabou por transformar
comtoras c distribuidoras cm verdadeiros bancos, concorrendo com
eles na captação de recursos c usando proc,cssos que lembram
nitidamente as famosas Filipctas. Essa inchação especulativa, esse
exercício indevido de atividadc bancária sem o preenchimento de
requisitos exigiveis, é evidentemente, inaceitável, seja sob o ponto de
vista legal ou sob o ponto de vi~ta moral. Mas o Governo aceitou, e
ainda lhe deu cobertura c garantia na hora do aperto.
3 -A perda de controle do Governo sobre o Mercado Aberto
- instrumento válido da politica monetária mas que, no nosso caso,
ao invés de ser comandado, passou a comandar o Governo, obrigan·
do-o a injctnr, contra n sua vontade, maciçamente, recursos na
economia nos meses finais do ano passado, c a estourar, conseqUente·
mente, o orçamento monetário do uno, causnndo,,scgundo diz o pró-

prio Governo, o recrudescimento inflacionário do principio deste
ano,

4 - A desorganização do nosso infante Mercado Primário de
Ações c Titulas, pela especulação desenfreada no Secundário, com u
participação, inclusive, dos buncos de investimento, revelando com
rapidez todn u suu vocução cspeculutivu, dcbuixo de umu capu de
scriedudc que lhe dá u suu utribuiçilo lcgul de ugcntcs de operações de
longo pruzo.
Pois é, justamente, ncssu vorugem especulativa que os anti·
cstutizuntes querem, agora, jogur os fundos pertencentes uos

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem apresentei, nesta
Casa, um Projeto de Lei Complementar que visa conceder isenções a
produtos industrializados de soja, que se destinem à alimentação
humana.
A soja, Sr. Presidente, pode oferecer ao Pais uma grande
alternativa cconõmica, não somente no que tange à cr.portação mas,
sobretudo, ao ·consumo interno. Como V. Ex• sabe, de todos os
produtos agricolas brasileiros, o único que tem condições de compe·
tição internacional, o único que oferece o mesmo nivcl de
produtividade com o produto americano, é a soja. A nossa diferença,
a nossa defasagem de produtividade ê de apenas 2%, enquanto que
no trigo é de 30% c no milho, de quase 40%. O nosso crescimento
nesse sctor agricola tem sido dos mais impressionantes. A nossa
produção este ano deverá ser da ordem de I I milhões c meio de
toneladas, enquanto que há lO anos, ou seja, cm 1965, foi de upcnas
500 mil toneladas, portanto, 20 vezes menos. A área que Unhamos
cm 1965, destinada à soja, era de I milhão de acres. Este ano,
estamos com 16 milhões c meio de acres. A nossa produção cada vez
'muis se uproximu à dos Estados Unidos, que i: o grunde produtor
internacional. Este uno os Estados Unidos terão uma produção de 41
milhões c meio de toneladas, enquanto nós teremos umu produçilo
de I I milhões c meio. Há dez anos a produçilo americana era de 23
milhões c a nossa de apenas 500 mil.
A despeito, Sr. Presidente, do esforço do Governo temos perdido substtincia, inclusive no que diz respeito à exportuçilo de matêriuprimu proveniente do cumpo. Este uno estumos importando cufé de
Angolu, quundo uté o uno pussado érumos uindu o muior exportador
de cull: no mundo e nem se digu que foi cm decorri:nciu dos efeitos du
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-546geada porque a gcuua vai operar resultados cm relação à produ;ilo
deste ano.
Estamos, Sr. Presidente, apesar do esforço da Revolução,
importando inclusive açúcar. A Folha de S. Paulo do dia 26 do
corrente truz umu notíciu:
País comprará açúcar de Sio Domingos
SÃO DOMINGOS -·um alto dirigente da Gulf and
Eastern 'Americas revelou que há possibilidade de que a
· República Dominicana firme um acordo para vender açúcar
no Brasil.
No que diz respeito ao leite, Sr. Presidente, estamos inclusive
sem estoques, na iminência de importá-lo, a despeito do esforço do
Governo para que tenhamos leite neste País.
Resultado: deixamos de ser o principal produtor de café; estamos importando o açúcar c na iminência de importarmos leite. em
pó. A soja, pelas excepcionalidades do País, oferece a grande
ulternutivu naciomtl. Mas, só nos tornaremos grandes produtores e
exportadores da soja quando formos grandes consumidores. A nossa
população rural e urbana não aprendeu ainda, Sr. Presidente, a
consumi-la.
A soja, desde 2.027 anos A.C.já era considerada um grilo sagrado no Oriente, ao lado do arroz, do trigo, da cevada e do painço, ou
seja, do sorgo.
Com soja fazem-se dezenas, centenas de pratos e, desde que
haja incremento aos setores industriais, no sentido de produzirem
alimentação humana a partir da soja, teremos aqui grandes pos•sibilidades de alimentar as nossas populações marginalizadas.
Este alimento é de tamanha importância que o percentual de
proteína que contém é da ordem de 38%, enquanto que a carne é apenas de 23,3%.
Sabe-se - e ontem mesmo, informamos, aqui, confirmando
anrmativas de cientistas internacionais - a criança que não tome
leite até os 3 anos de idade ficará com problemas irremissíveis de
qualificação celebrai, de retardamento cerebral. Então o índice, o
percentual brasileiro de crianças que morrem é muito grande e quando conseguem escapar da mortalidade infantil, um grande percentual
fica comprometido, intelectualmente, pela insuficiência de proteínas
ingerid:is durante a primeira infância. A soja oferece condições
excepcionais para que, no Pais, possamos, com o leite de soja, suprir
essas necessidades a preço razoavelmente acessível. A soja produzida
no País, sobretudo no Sul, no meu Estado, por exemplo, no Paraná,
que este ano produzirá quase 5 milhões de toneladas, é cultivada na
tc:rra,jú utilizada no mesmo ano purn u cultura do trigo.
Mas há um grave problema no País, Sr. Presidente, no que diz
respeito à soja.
O Sr. Saldanha Dorzi (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um

aparte'!
O SR.

LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer.

O Sr. Saldanha Dcrzi (ARENA- MT)- Nobre Senador, diz
V. Ex• que poderíamos substituir o leite bovino, pelo menos nos lugares onde este não seja possível, pelo leite de soja, razoavelmente mais
barato. Mas ao preço em que està hoje a soja, no Brasil, não tem esse
produto condições de fazer concorrência uo leite de vacu, que
realmente é mais barato; mesmo o leite em pó i: mais barato do que
seria o leite de soja.
O SR. LEITE CIIA VES (MDB- PR)- Mas os custos pura o
aumento da produção leiteira no País são muito mais elevados do
que os necessários i1 clt:vuçào da produção de soja.
Para esclarecer <I V. Ex•, quero fazer referência a um ponto que
me passou desapercebido. Eu disse que uqui no Brasil u nossa

produtividade é tão alta quanto nos Estados Unidos. Produzimos em
condições de concorrer com o produto americano.
O Sr. Saldanha Dcrzl (ARENA - MT)- Mas, vi: V. Ex• que
com o preço mínimo que o Brasil cstâ subsidiando, temos meios de
num mercado internacional concorrermos com ele. Rculmc:ntc n
soja, que esteve a 600 dólares a tonelada, hoje, está apenas, a 17K
dólares a tonelada.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Mas, o caso é o
seguinte: até a hora da colheita, a nossa produtividade corresponde it
·produtividade americana; os nossos preços correspondem ao preço
americano. O atrito económico ·advém da faliu de transporte e
armazenamento. fi por isso que, no merendo internacional, ficamos
defasados. Mas o Brasil- inclusive o Estudo de V. Ex• c· o meu
Estado- oferece condições excepcionais de produção. Aliás, somos
o único País do mundo que dentro de cinco anos poderá suplantar a
produção americana. Se houver preço e condições de escoamentoo Estado de V. Ex•, o meu Estado, o Rio Grande do Sul e o Estado
de Santa Catarina- ultrapassaremos a produção americana.
O Sr. Saldanha Dcrzi (ARENA- MT)- Perfeito.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- De forma, Sr. Presidente, que somos o único País, grande produtor internacional, que
não consome. Os Estados Unidos consomem quase a metade da sua
produção, cm ração. A China, que i: o terceiro grande produtor do
mundo, consome a totalidade; nós nàÓ consumimos e não temos
condições competitivas no mercado internacional. O que nos resta'!
Ensinar o povo a consumir soja. Meu projeto visa a isso: retirar os
impostos incidentes sobre produtos industrializados de soja para a
alimentação humana, não para a alimentação animal, a lim de que o
setor privado possa industrializá-los.
A lei é complementar, c, do ponto de vista constitucional, é
jurídica, porque, por lei complementar, conforme o art. 19, ~ 1• da
Constituição, se pode conceder isenções dos tributos nos três níveis:
Federal, Estadual e Municipal.
· - A discussiio consistiria cm subcr sc o Senado Federal c o
Congresso Nacional têm ou não condições de legislar sobre matéria
linanceira, sobre matéria de impostos.
Hoje, atraví:s de decisão tranqüila, confirmada e reiterada, da
Comissão de Constituição e Justiça, não se tem mais dúvida de que a
'nossa incomp~:tCnciu ncst:l maléria c! restrita: diz rc:spdto upcnus U
matí:ria financeira mas não à tributária.
Com esse projeto, Sr. Presidente, espero ter trazido ao
Executivo uma contribuição para um setor da mais elevada
importúncia nacional, que é a qúestão ·da alimentação da nossa
população urbana c rural.
Muito grato a V. Ex• c à Casa pela atenção que me dispensaram.
(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE
~C/hl VES EM SEU DISCURSO.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO SENADO
N•
DE, 1976
Concede lsen<:1io de iRipostos incidcnll S nos
produtos industrinliz~dos de soju, dcsrhmdus ia
ulinu.•ntuçian humanu.
1

O Congresso Nacional decrctu:
Art. IY Ficmn isentos de impostos fcdcruis, cstuduuis c
municipuis os produtos industriulizudos de soja que se
destinam à alimcntuçiio humana.

-547Art. 2• O Poder· Executivo Federal definirA as
condições, termos c limites cm que se cfctivarA a isenção
referida nesta Lei Complementar, no prazo de 90 (noventa)
dias contados de sua publicação.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrArio.
Sala das Sessões, cm 27'de·abril de 1976.- Leite Chaves.
JusdOcaçio

fórmulas socializantes em nome do seu Partido e que cu resumiria
cm dois pontos fundamentais:

"I> preciso aproveitar emergência para a substituição de
importações. Para tanto, é indispcnsãvcl dotar o Estado de
todos os recursos indispensâvcis à ocupação dos espaços
vazios, no Plano Privado.''
Ao mesmo tempo cm que preconiza o avanço do Estado nesse
sctor S. Ex• oferece ainda os recursos, que seriam oriundos de
Reforma Tributária, através duma transferência de recursos da

Economia Privada para o Erário. Com isso, completaria· o seu
trabalho socializante.

Em face do disposto no inciso I do artigo 43 da Emenda
Constitucional n• I, de 17 de outubro de 1969, cabe ao
Kcgistro este fàto para significar que temos agora grandes,
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da sérios e profundos assuntos a discutir, a respeito não de Mensagem
República, dispor sobre as matérias de competência da
do Governo, mas dos próprios rumos da sociedade brasileira.
União, c dentre elas, estão os tributos. De outra parte, as
isenções de. impostos estaduais c municjpais só poderão ser
Sobre os outros aspectos frisados por S. Ex•, relativos à
concedidas por lei complementar (art. 19, § 2•, da Cons·
Administração Pública ou mais precisamente sobre o Governo do
tituição),
Presidente Ernesto Geisel, por serem assuntos técnicos a exigirem
O presente projeto visa a incentivar a produção c o dados de que, evidentemente, não teríamos condições de dispor,'
consumo de alimentos obtidos com a industrialização da
nesta tarde, serão objeto de discussão oportuna por parte de
soja, com medida de relevante interesse social c cconômico.
elementos de nossa Bancada, notadamcnte pelo Sr. Senador Virgílio
Nossa produção
de
soja
vem
crescendo Távora, ·realizando-se o debate indispensável ao encontro da,
consideravelmente nos últimos anos c as perspectivas são as verdade, isto é, das melhores soluções para os problemas brasileiros.
mais alvissarciras. Neste ano produziremos cerca de 12 · Demonstraremos, então, o acerto da politica do Governo que só viso
milhões de toneladas.
à defesa do interesse da Nação. (Muito bem! Palmas.)
As dimensões continentais .do Brâsil e a fertilidade de
suas terras asseguraram maior expressão à nossa produção.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
As dimensões continentais do Brasil c a fertilidade suas palavra ao nobre Sr. Senador Jcssé Fréirc.
terras asseguraram maior expressão à nossa produção.
O SR. JESSii: FREIRE (ARENA~ RN. Pronuncia o seguinte
Recentes experiências na Região gcocconõmica de
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Brasllia demonstraram ótimas condições do serrado para
plantio de soja.
A decisão do Presidente Geiscl, pondo termo a uma disputa
Hoje exportamos soja c só a utilizamos para produzir entre Estados, muito legitima, aliás, fixou, em dcfinitivoia região de
óleo.
Macau, no Rio Grande do Norte, para implantação da segunda
I> preciso industrializar a soja, utilizando-a como unidade de produção de barrilha, abiindo à economia do Nordeste c
alimento humano. Ela pode fornecer mais de duzentos particularmentc.dc meu Estado, os mais largos horizontes.
pratos. Destacam-se a farinha de soja, que pode substituir a
de trigo, na feitura de pão, c o próprio bife de soja, alimento
A necessidade de uma nova fábrica de carbonato neutro de sO·
de alta qualidade para o homem.
dia c soda cáustica foi determinada pela ascensão vertiginosa das cur·
vas de consumo desses produtos, contemporânea dos níveis de
acelerado desenvolvimento industrial que o Pais alcançou, a partir
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Peço a palavra, Sr.
de março de 1964. De fato, foi extraordinãrio, nesse período, o
Prcsidcn te, como Líder,
incremento das indústrias de base e de transformação, que têm nos
álcalis insumos fundamentais e imprescindíveis às suas operações.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· Quanto às primeiras, podem ser citadas as indústrias d~ alumínio,
vra ao nobre Líder, Senador Petrõnio Portclla.
magnésio, siderúrgica, râdio c urânio, pólvora, câlc1o, cromo,
O SR, PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PJ. Como Líder, borracha sintética derivados cloradas de benzeno, dentre outras.
pronuncia o seguinte discurso. Sem . revisão do orador.) - Sr. Quanto às últimas:. estão as de vidro, couros, sabão, ccl~losc, p~âsti·
cos, petróleo, tecidos, detergentes etc., quadro que permtte avahar a·
Presidente e Srs. Senadores:
Ouvimos, nu tarde de hoje, a· magistral discurso do nobre Sena- Importância dos álcalis tanto para a segurança CO?JO p~ra o .dcsen·
dor Roberto Saturnino, de cujo teor discordamos fundamental· volvimento do Pais. Já se disse que a soda cáusttca (htdróxtdo de
mente, ressaltando nesta oportunidade apenas o brilho com que se sódio), o carbonato de sódio e os dcriv~dos de sua industria~izaçào
colocam essa indústria de base em nfveltgual ou talvez suportar aos
houve o orador.
Hú um aspecto que, de logo, quero salientar como de suma im· de ácido sulfúrico c da siderurgia.
portüncia,.
Em 1943, quando, pclà Decreto n• s.g64,, de ?O julho, f~ram
S. Ex• foi à tribuna com o objctivo de tecer considerações a
respeito da Mensagem anual do Senhor Presidente da República. estabelecidas as bases para a implantação da mdustrta de ftlcahs no
mas, em verdade, ni\o fez uma critica apenas ao Governo: dirigiu o Brasil, esses nspcctos eram salientados na decisão do nosso Governo,
seu libelo contra a estrutura da sociedade brasileira. S. Ex•, ao longo de explorar o Estado essa atividadc c~onõmica, cm funçil~ de sua
de suas considerações, expendeu conceitos de natureza subjetiva, importância no quadro da defesa nactonal c porq~e, convtdada, a
desacompanhados de dados sobre medidas eventualmente tomadas iniciativa privada nilo se interessou pelo emprecndtmento. Posta a
pelo Governo. Mas, como sempre acorre com os pronunciamentos funcionar a Usina de Cabo Frio, depois de uma luta ingente c
putriólicu que teve seu herói na pessoa do Generai.Bruno Martins,
uo ilustre Senudor Roberto Suturnino, S. Ex• fixou umu posiçuo que
ex-Presidente
da Companhia Nacional de Álcahs, passamos a
deve ser objcto de mediluçilo do Senudo e do Pufs; preconizou
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produzir nossa primeira barrilha em 1960, num desempenho cuja
cvoluçüo pode ser analisuda pelos seguintes dados:
1960-16.100!
1961-44.300!
1962-71.000 t
1963 - 76.200 t
1964-60.400 t
1965-70.200 t
1966-91.200 t
1967-90.060 t
1968-97.000 t
1969-105.801 t
1970-110.665 t
1971 -125.401 t
1972- 127.595 t
1973-135.103 t
I974- I53.048 t
Em 1975, a CNA assinalou vários recordes ao registrar a produção de 148.027 t de barrilha, 102.202 t de cal viva, 238.915 t de calcC.rio (extração), 124.442 t de sul de combustão e 30.577 t de sal
· térmico, atestando uma administração eficiente c fecunda, hoje entregue à competência e espírito público de um ilustre nordestino, o
Engenheiro Edilson de Melo Távora, que por muito anos honrou a
Câmara dos Deputados com sua presença.
Vê-se, assim, que o desempenho do programa governamental de
produção de álcalis foi amplamente satisfatório, cobrindo as necessidades nacionais previstas cm 1957. Nesse ano, com base nas curvas
de importação de barrílha e soda cáustica, nos exercícios indicados,
estabeleceu-se o seguinte quadro para um decênio:

1940
1945
1950
1955
1960
1965

Barrllha

lndlce

S.Cíustlca

lndlct

T

1!140

T

1!140

25.000
53.000
53.000
74.000
102.000
135.000

IDO
212
212
296
408
540

32.000
57.000
57.000
79.000
109.000
160.000

100
178
178
247
340

soo

O nítido acréscimo de consumo é indicativo da demanda de
álcalis, sempre crescente, exigido pelo florescimento daquelas
indústrias, da qual é destaque a do vidro.
Nestas condições, a fábrica de Macau, com investimentos
estimados em USS 168 milhões para uma produção prevista de
400.000 tfano, virá completar a auto-suficiência nacional nos álcalis,
com enorme economia de divisas, dado que a importação de
burrilhu, em 1975, se fixou cm torno de 64.789 t. Essa a missilo que o
Governo confiou à Companhia Nacional de Álcalis, por sua
experiência e desempenho na economia brasileira.
Sob a lúcida orientação do Engenheiro Edilson Tâvora, a
Empresa, no exercício financeiro próximo passado, apresentou
balanço dn ordem de Cr$ 46.402.904,71 considerado o de maior realce em toda sua existência. Além disto, várias iniciativas de largo
alcance pnra sua vida administrutivu e operacional, como os
trabulhos de umpliuçiio du fábricJ, de seu n!vel atual de 150.000 para
200.000 tfano, de conclusão prevista para janeiro de 1977; a extensão
da prospecção de calcário para toda a área da Lagoa de Aruruama; o
suprimento regular da demanda nacional de curbonuto de sódio, cm
torno de 202.000 toneladas no ano passado, mediante a sua produção própria c a importação com seus próprios recursos financeiros;
correção do ativo imobilizado da empresa que permanecia a custos
históricos, entre outros, silo pontos positivos da Presidência do
Engenheiro Edilson Távora nu CNA, que devem ser creditados ll sua
seriedade e competênciu.

fi 11 esse digno brasileiro que está entregue a responsabilidade de
implantar o projeto ALCANORTE no meu Estudo e, pelo que dele
sei, fico trunqUilo quunto ao êxito do empreendimento, Minhas palnvrus de confiançu se tornam necessárias nesta hora, cm que o
pessimismo de alguns ousa duvidar du impluntnção da fábrica de
Mucau, o que vem causando apreensão no Rio Grande do Norte.
Repilo essas insin unções como prática altamente danosa aos esforços
que se desenvolvem em favor da rápida execução do projeto. E
minha convicção se baseia na palavra firme do Presidente da
República e no interc:.ISe manifestado do Ministro da Indústria e do
Comércio, imprescindíveis ao sucesso do trabalho a que, no
momento, se consagram, com todo empenho, o Presidente da
ALCANORTE e o Governo Tarcísio Maia para remoção dos
últimos obstáculos, à fase de implantação da fábrica de Macau.
Ainda no relatório de atividades da CNA, de 1974, alusivo à
Álcalis no Rio Grande do Norte SfA, já se mencionavam as providências então adotadns em favor do projeto. Diz-se nesse
documento que se iniciou o uno com a realização de um estudo pelo
AKZO sobre o mercado de bnrrilha no Brasil c suas perspectivas
com estas conclusões: a) - o mercado brasileiro comportaria em
I978 outra fábrica de barrilha de 200.000 t/ano de capacidade; b) o crescimento do mercado brasileiro no pcr!odo de 73/80 se situaria
em torno de 18,5% a.a.
Também outro trabalho realizado, nessa época, merece registro:
o "Programa de Produção de Barrilhu do Brasil" que deu origem à
Exposição de Motivos GM/n• 79, do Sr. Ministro da Indústria c do
Comêrcio, no qual se sugere o estabelecimento de 3 pólos de produção de barrilha, conjuntamente com um mecanismo de distribuição de cuja necessidade não estou convicto, o qual se destinaria a
eliminar a concorrência entre as unidades.
Em 12 de março de 1974, firmou-se protocolo de intenção com o
grupo holandês Akzo Zout Chemie B.Y., prevendo-se pura ele uma
participação minoritária de 30% no capital votante e para a álcalis os
restantes 70%. Posteriormente formalizaram-se o Acordo de Acionistas e os Estatutos Sociais da Alcanortc, além de se conclu!rem
negociações sobre o contrato de engenharia e o fornecimento de sal.
Por igual foram assinados dois contratos. com vistas à implantação da Alcanorte: com a firma Natron Engenharia Sf A, pura
preparação do estudo de viabilidade pura o Conselho de Desenvolvimento Industrial do M!C; com a Hidroservice-Engenharia de Projetas Ltda., objetivando uma pesquisa de água da região de Macau,
dentro das condições, de qualidade e quantidade especificadas. Dos
relatórios apresentados conclui-se que o consumo requerido de água
para a unidade de Macau, jà ampliada para 400,000 tfano de
burrilha, é de 840m' fh, c, reservando-se para abastecimento da
cidad~ 180 m'/h, chega-se a um total de 1.020 m' /h. A captação será
superficial, do rio Açu, à montante da cidade de Pendências, o que
significa a solução de um angustiante problema da cidade de Macau,
que i: o suprimento de água tratada para sua população.
Finalmente, em 30 de outubro de 1974, foi oficialmente constituidu a Álcalis do Rio Grande do Norte S/A, subsidiária da
Compunhiu Nacional de Álcalis, com sede cm Natal, Rio Grande do
Norte e com o capital inicial de Cr$ 2 milhões, depois elevado, em
1975, para CrS 10 milhões, distribu!dos pelas participações já mencionadas da empresa estatal e do grupo holandês da AKZO.
Sucede, porém, que o BNDE, examinando o Acordo de Acionistus e os Estatutos du empresa, impôs algumas exigências que determinurum u necessidade de rever aqueles documentos básicos u fim de
adequá-los às condições indispensáveis ao financiamento pretendido
e necessário ao empreendimento. Este é: um dos fatos relevantes que
justifica us preocupações da Álcalis, voltada pura uma fase de
renegociações que, por certo, chegurilo a bom termo. Toduviu, 11
par disto, a aluai Diretoria udotou uma sêric de medidas úteis ao
projeio: der.nição de estrutura organizacional da Alcanorte e a reulizuçuo de estudos puru avaliaçUo das mati:rius-primus sul e culc(lrio,
· bem como o Jevuntumento das possibilidades de atendimento por
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Dados cstatlsticos do antigo Instituto Brasileiro do Sal inforfllbr1ca; c conclusão de estudos relacionados com a infra-estrutura de mam que o Rio Grande do Norte tem capacidade para produzir
serviços ncccssãrios à implantação do complexo industrial, como 10.000,000 de toneladas de sal, 6,000.000 cm Macau c 4.000,000 na
abastecimento de água, comunicações c transportes.
área formada pelos municípios de Mossoró, Grossos c Areia Branca.
A área escolhida, após acurados estudos, é a que melhor se Mas, esta estimativa se baseava nos índices de produtividade apupresta para localização de uma fábrica do tipo que se projeta, pois ali rados segundo os processos empíricos da época, que registravam
se concentra a maior produçilo de sal do País c cm seu subsolo se 52,7 quilos de sal por metro quadrado de área de cristalizaçào. A
acumula cm jazidas uma reserva incalculável de calcita de calcário mecanização das salinas jâ elevou para, aproximadamente, 300 quiamorfo, as duas matérias-primas bãsicas para produção de barrilha, los esta produtividade, o que dá perspectivas !mensuráveis 11 capacisegundo o processo industrial adotado que é o amoniacal chamado dade de produção do Estado.
Solvay.
Com essa potencialidade, sempre se admitiu que a indústria saliConsiderando-se que o consumo de sal, na fabricação de car- ncira potiguar não podia ficar limitada à fabricação do sal comum.
bonato de sódio, é da ordem c I, 7tft de barrilha, e o de calcário de Caminhando para a produção cm larga escala, já dispomos de
I ,St/1 de barrilha, a regiilo oferece tranqUilidade quanto ao supri- salmoura concentrada abundante, capaz de abrir perspectivas à fabrimento desses insumos, por um largo período de tempo, O parque cação de vários sais de inegável importância para a nossa economia.
salinciro do Rio Grande do Norte, que se moderniza cm técnicas de De fato, o aproveitamento destas águas-mães poderá fornecer, além
produçilo a cada ano, é uma fonte de suprimento seguro para uma do sal, o gesso, o cloreto de potássio, o sulfato de potássio, o óxido
demanda estimada, numa primeira fase de 200.000 l/ano de de magnésio, o carbonato de magnésio e o bromo, de tanta importânproduçilo, de cerca de 360.000 tfano, c posteriormente de 720.000 cia para a indústria c a agricultura. O projeto Alcanortc é, deste motfano para umà produção de barrilha de 400.000 tfano, que é a do, um passo ambicioso no sentido de aproveitamento destas potenprodução final prevista para a fâbrica de Macau, a plena carga.
cialidades, através das quais se operará a racionalização da indústria
Sob este aspecto, o projeto traduz amplas perspectivas para a salineira no Rio Grande do Norte, dando-lhe excepcional relevo no
indústria salincira local, ao abrir-lhe um novo mercado do qual certa- desenvolvimento econômico do nosso País.
De outra parte, é possível supor que, na fabricação da soda
mente, participarão todos os produtores, Sabe-se que este é um dos
pontos de rcformulaçilo do Acordo de Acionistas que estabeleceu a cáustica, a nova unidade de produção da Álcalis adote, agora ou cm
exclusividade de vendas cm favor do grupo Cirnc, reprovada pelo futuro próximo, o processo de cletrólisc do sal, trazendo outras posBNDE, mas que, estou certo, não servirá para divergências de maior sibilidades econômicas fundadas na importância industrial dos proprofundidade, até por uma questão singela, que é a inequívoca inca- dutos cloradas.
A Usina de Cabo Frio, da Companhia Nacional de Álcalis,
paqidadc de uma só empresa salincira atender a um suprimento
optou pelo processo de caustificação da barrilha, ou cal-soda, de uso
normal e regular de tal envergadura.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- V. Ex• me permite um difundido cm vários países.
No Brasil, sempre se defendeu o abastecimento de soda cáustica
aparte?
exclusivamente cletrolítica. Mas os técnicos à época da implantação
O SR.JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer, da fábrica de Cabo Frio, terminaram por fixar-se no processo calnobre Senador.
soda, dentre outras razões porque, no quadro da produção indusO Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- A implantação do proje- trial, não haveria como aproveitar as toneladas de cloro libertadas
to naquela área, não só tem uma significativa influência no campo pelo processo de clctrólisc. E esse metalóide não se pode lançar na
econômico, como também a tem muito maior no campo social; pois atmosfera a não ser fixado a outro elemento, porque é nocivo à
a implantação do Porto-Ilha criou um desemprego muito grande saude.
Contudo também já se admitia, consoante o testemunho autonaquela região, De forma que urge a implantação do projeto, c cu
rizado do General Bruno Martins, cm conferência realizada no Clume. parabenizo com V. Ex• por estar nesta tarde tecendo considebe Militar cm 27-12·1957, que "o Nordeste comporta uma regular
rações a respeito de um projeto de tamanha importância para o nosprodução de soda cáustica eletrolftica, se for económica a produção
so Estado.
de adubos fosfáticos pelo ácido clorídrico" c esse eminente brasileiro
O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Agradeço o aparte que foi um dos baluartes da luta pela implantaçuo de álcalis no País,
de V, Ex•.
assim resumia sua insuspeitlssima opinião: a) intensificar ao máximo
Sr. Presidente, a implantação de uma fábrica de barrilha no Rio a produção de soda cáustica clctrolítica, de acordo com o consumo
Grande do Norte corresponde a uma fase florescente da indústria de cloro; b) aumentar, imediatamente, a produção de barrilha para
s~lincira local, quando essa atividade que, por séculos, se arrastou
produzir soda câustica amoniacal ncccssâria à complementação de
em meu Estado nas condições mais adversas, começa a receber 60% da previsão para os próximos dez anos; c) nesse particular, nilo
estímulos por que sempre nos batemos. Assim é que os parques de temos dúvida em afirmar que o programa de soda cáustica (cal-soda)
Macau e Mossoró, neste incluindo a produção de Grossos c Areia poderá ser elevado para 60.000 tfanuais, ou sc;iam, trés vezes a ca·
Branca, já adotam processos modernos de colheita c embarque, redu• pacidade de Cabo Frio; ..."
Cru, aos níveis ntuais do desenvolvimento industrial do País nào
zindo os custos opcracionnis. Apcsnr de já cm pleno funcionamento,
o terminal salineiro de Areia Branca sofre as conseqüências de uma há mais falar daqueles temores, eis que as necessidades nacionais cm
diminuiçuo nas operações acessórias de embarque, face à deficiência produtos clorados se acham cm faixas bem elevadas, porque já existe
de estocagem de sal na ilha, pelas barcaças transportadoras, do pro· um amplo mercado pura plâsticos, detergentes, vernizes, inscticidas,
duto das salinas parn o porto, o que tem acarretado prejuízos incal· têxteis, etc. que absorvem cloro, sem aludir uo destaque com que o
culúveis ao incremento de nossas exportações.
Governo se empenhu nos pro•rnmus de adubos e fertilizantes.
Sabe o Senado que, certamente no Brasil c talvez no mundo in·
Ass1m 1: de se esperar que se examine, se já nilo foi feito, a possi·
teiro, nuo existe regiUo mais favorável 11 fabricaçuo de cloreto de bilidude de udotar a Alcunortc o processo de clctrólisc do cloreto de
sódio, a custo de elementos naturais, do que a área sulffcra de meu sódio, pura produzir hidróxido de sódio, cloro c hidrogênio. A reEstado, onde se localiza a Alcnnortc. A impermeabilidade do solo, u gião oferece as condições ideais paro o processo: energia clétrica
buixissimu pluviosidade que é de todo Nordeste .1cmi-árido onde se ubundunte e a custos razoáveis, sul puro (cerca de 98% de cloreto de
~itun, ventos fortes e constuntes, calor quase torrido, o baixo teor de
sódio cm média); c as potencialidades do merendo nacionul, que
umidude relativa do ar, silo condições que tornam privilegiada u re- ubsorvcrilo o cloro resultante da rcluçilo de 0,8 pura cadu tonelada de
gião paru a produção de sul murinho.
sodu cúusticu, de ucordo com os nlvcis atuuis de consumo,
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Salinciro do Rio Grande do Norte sofre freqUentes inundações, acar·
rctando prcjulzos incalculáveis à economia do Estado c do País. Nos
anos de 1917, 1924, 1934, 1951, 1961, 1965, 1966, a região foi dura·
mente castigada, com perda de milhares de toneladas de sal c destruição de instalações industriais. Há cerca de quatro anos, só a organi·
zaçilo Matarazzo perdeu aproximadamente I50.000 toneladas de sal
estocado, com grave perturbação para o Mercado Nacional.
Os representantes do Rio Grande do Norte sempre clamaram
pela cxccuçilo de serviços, de resto já estudados c plancjados pelos ór·
gãos competentes.
Visam à disciplinação dos rios Mossoró c Açú, mediante construção de barragens c derivação de afluentes. Para o primeiro, jú cxis·
tem estudos no DNOCS para construção do Açude Santa Cruz, com
capacidade de 200 milhões de m', podendo chegar aos 700 milhões
de m'; c de outro Açude no Boqueirão de Poço Verde, município de
Upancma, obras essas incompreensivelmente excluídas do plano
prioritário do Ministério do Interior. E no Rio Açu prevê-se a cons·
trução do açude Oiticica, felizmente incluído nesse plano.
Silo empreendimentos que nilo podem mais tardar, agora de
muito mais aguda necessidade, cm face do desenvolvimento industrial que se abre com o projeto Alcanortc. Além disso, viriam atender
a um dos aspectos do problema social gerado pela mecanização das
salinas c construção do terminal salinciro de Areia Branca, a que hã
pouco se referiu cm aparte o nobre Senador Agcnor Maria, a oferta
de empregos capaz, senão de resolver, pelo menos de minimizar os
efeitos da mão-de-obra ociosa que aflige as áreas de Macau, Areia
Branca, Grossos c Mossoró, em decorrência dos processos de auto·
mação industrial.
Estas, Sr. Presidente, as considerações que me pareceram oportunas em torno de probtémas de real importância para meu Estado,.
os quais, estou certo, sempre contarão com as atenções patrióticas
desta Casa c sua disposição de ajudar os esforços que fazemos, para
integrar definitivamente o Nordeste nas fronteiras cconõmicas do
País, extirpando, de uma vez por todas, esse bolsão de pobreza tão
perigoso para o desenvolvimento social do Brasil. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalvcs)-Conccdo a.pala·
vra ao nobre Senador José Esteves. (Pausa.)
S, Ex• nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rczcndc. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB- ES. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
No intervalo de duas viagens ao exterior, aonde o levaram altos
interesses nacionais, o Senhor Presidente da República voltou ao
País, hoje, para assinar os novos niveis de salário minimo a vigorarem no País. A simples circunstância dessa vinda do Senhor Presidente da República, no intervalo de duas viagens tilo importantes
para os interesses nacionais, explica a importância que Sua Excelên·
cia concede ao ato de assinatura do decreto que vai fixar os novos ní·
veis de salário mínimo no Pais.
Criado em 1938, e somente entrando cm vigor cm 1940, o salá·
rio minimo tem vigorado cm intervalos de 12 meses, isto í:, anualmente. De 1964 cm diante, os intervalos variaram de 12 a 17 meses,
sendo que, em 1938, tivemos trinta e oito nivcis diferentes de salário
minimo fixados para o País c, hoje, só possuímos cinco níveis de salâ·
rio mini mo vigorando no País inteiro. ~justo, pois, Sr. Presidente,.
embora nilo sejamos nós a fonte inspiradora do Governo Federal
nem tampouco assessor ou conselheiro de Sua Excelência o Senhor
Presidente du República, í: justo que façamos, já que recebemos dele·
gaçào de nossos operários, os do interior e os da cupitul do meu Esta·
do, eco dus suas reclamações c dos seus anseios no Senhor Presidente

da República, no sentido de que sejam atendidos, da melhor maneira
possível c com a eqUidade necessária, os reclamos urgentes de unia
fixação, cm níveis compatíveis com o custo de vida, dos salários a
vigorarem cm 1976.
Sr. Presidente, esse apelo é no sentido de que, primeiro, se esta•
bclcça o salário único a vigorar no País. Ao invés de cinco níveis difc·
rentes, tenhamos um só nível a vigorar c a atender às necessidades do
Pais. Que esse salário único, embora haja um ligeiro aumento das coi·
sas produzidas pela mão-de-obra mais cara, permita, contudo, ao
nosso assalariado, os meios ncccssârios a enfrentar o pesado custo de
vida que tem pela frente.
Sr. Presidente, ao ser fixado o salário mínimo, reservou o
Governo 30% do seu montante para o atendimento ao sctor
alimentação c o que temos verificado, ano a ano, é que esses 30% não
dão para fazer face ao custo dos gêneros de primeira necessidade.
Pelo contrário, hoje, o salário mínimo vigorante no País não permite
a alimentação de um só operário, muito menos de sua famnia,
Quando dizemos isto, Sr. Presidente, é porque a lei que instituiu o
salário mínimo, o Decreto-lei n• 399, c que criou. a dieta mínima
diária para o trabalhador, fixou o consumo de gêneros alimentícios
diariamente. Multiplicando por trinta, dá o consumo mensal. Nos
dias que correm, vai a quatrocentos c dez cruzeiros mensais o
consumo de gêneros alimentícios, de primeira necessidade, para o
trabalhador. E, Sr. Presidente, se formos buscar dados na tabela de
rações fixada pelo Exército, tabela de rações para soldados,
ycrificarcmos também o seguinte: na tabela para o consumo de um
soldado, por dia - fixada pelo Exército cm 1939 - c multiplicadc
esse consumo diário por 30 dias, a despesa de alimentação de um
soldado, por mês, fica, nos dias que correm, cm CrS 586,19.
Vê, portanto, o Senado que a lei que criou o salário mínimo c
estabeleceu a dieta mínima para o trabalhador, aos preços aluais dos
gêneros alimentícios, consome de sua bolsa crodida c aguada CrS
410,00 mensais para uma pessoa. E no Exército esse cálculo atinge
Cr$ 586,19 para uma só pessoa.
Ora, este preço é maior que o.salário mínimo vigorante no País
para uma só pessoa. Imagine-se se for casado o trabalhador, se tiver
um, dois ou três filhos c, tratando-se como se trata, de família
numerosa, concluímos que o salário não dá, cm hipótese alguma,
para alimentar duas ou três pessoas por mês, muito menos família!
numerosas de cinco ou seis. E, ainda, tem o trabalhador que arcat
com as pesadas responsabilidades da habitação e do vestuário, sem
contar os remédios c outros gastos necessários.
Sr. Presidente, trava-se diariamente nos lares brasileiros uma luta surda c heróica da dona de casa com o preço das coisas. Ela trava
diariamente, desde o albor do dia até à noite, quando vai para o seu
leito descansar das suas labutas, uma batalha imcnsu para que o
salário minguado que ganha o nosso trabalhador dê para fazer face
às necessidades prementes e mínimas de subsistência de sua família.
Esta é a heroína di ária de nossa casa, de nossos lares, de nossas
famílias operárias.
Então, o Senhor Presidente da República - que deu tanta
ênfase ao fato de ter que assinar, amanhã, os novos nlvcis de salários
minimos, veio da França c volta numa visita à Inglaterra- é justo
que Sua Excelência, ao fixar esses salârios, pense c medite que há na
srandc comunhão nacional, nos milhões de lares do nosso território,
onde vivem assalariados, camponeses, operários das oficinas, das
fábricas, de todos os sctores da atividadc brasileira que há, nessas ca·
sas, carência de dinheiro, falta de recursos para fazer face às
necessidades primárias, imediatas c urgentes para a vida de sua
família. Fixe isso. Sua Excelência: um salário cm níveis compatíveis
com '!dignidade humana.
O Sr. Agcnor Mario (MDB aparte?

RN) -

V. Ex• permite um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.

-551O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso,
problema do intermcdiàrio é sumamente grave pura a dona de
casa, haja vista o problema cm Brasil ia da CEASA, onde quem pode
comprar cm quantidade, cm caixas, adquire os produtos 100% mais
barato. Eu me pergunto, c perguntaria a V. Ex•, por que este lucro
de 100% do grossista pura o varejista? Isso representa um verdadeiro
descalabro. Por que o varejista tem o ~irei to de duplicar o preço pura
0 consumidor? Esta a observação que eu queria fazer ao importante
pronunciamento de V. Ex•, -':Pelando pura que não só o Governo
veja aspectos do salário, mas veja também que o intermediário cstà
se locupletando do suor desse consumidor, especialmente em
Brasília, onde nunca vi tanta carestia nu minha vida. Muito obrigado
a V. Ex•
0

trará, pelo menos por um certo tempo, certa tranqUilidade à famiiiu
brasileira, cuja dona·de·casa, desesperada, aflita c atormentada,
travu uma batalha diária, de todas as horas, do nascer do sol ao final
da noite, para que o aguado vencimento de seu marido dê para
comprar as minguadas coisas pura a subsistência de sua famiiia,
ll o apelo que endereço ao Senhor Presidente da República,
certo de que amanhil Sua Excelência vai ser uma esperança a mais na
ansiedade, no desespero da grande famiiia de trabalhadores e de
operário de nosso imenso Pais. (Muito bem I Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU
CARDOSO EM SEU DISCURSO:

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte de V. Ex• que ilustra, sobremaneira, o meu discurso.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouço o nobre
Senador Orestes Quérciu.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Senador Dirceu Curdo·
so, temos reiteradamente repelido, quando se trata de salário dos
trabalhadores do Pais, a ladainha de sempre. Talvez, como já se fa.
lou nesta Casa, a repetição lembre o Bolero de Ravel, como
recentemente aqui, num discurso do Senador Paulo Brossard procia·
mou o Senador Jarbas Passarinho. O Boleiro de Ravel é repetitivo
mas é bonito. Repetir a respeito dos dramas dos trabalhadores, no
que tange a salários, é repetitivo mas é feio, porque se refere à misé·
ria, ao mal estar, à insensatez, a um amontoado de problemas que
afligem os trabalhadores deste Pais. Temos, no MDB, através do
seu programa, dos seus Lideres, nas praças públicas, no Congresso,
nas tribunas parlamentares, reclamado cotidianamente u respeito da
política de salário do Governo, uma csqucmatizução legai que nem
sequer é cumprida direito, porque um problema é o salário mínimo,
outro é a politica de salários, dos reajustes que, realmente, poderiam
beneficiar mais, compensar as deficiências do salário mlnimo.
Portanto, V, Ex• trata o assunto com bastante oportunidade.
Realmente o Governo tem que ser um instrumento do progresso c do
desenvolvimento do Brasil, e se quer ser democrático deve fazer com
que este desenvolvimento signifique bcm-estar aos trabalhadores des·
te Pais. Estamos ouvindo falar extra-oficialmente que o Governo,
amanhã, decretará novos salários minimos, talyez na base de 50%.
Que sejam realmente 50% c o Governo estará atendendo à
reivindicação reiterada, constante, repetitiva, ravelistica do
Movimento Democrático Brasileiro nesta Casa.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, que vem ao encontro da nossa tese, e até acataria·
mos a sugestão aqui apresentuda pelo nobre Senador Marcos Freire,
no sentido de que o reajuste do salário mínimo, ao invé:s de ser feito
anualmente em 1• de maio, fosse feito como a politica do Governo
na revisão das obrigações reajustáveis c de outros reajustes que faz
temporariamente, isto E:, de 3 cm 3 meses, ou no mínimo duas vezes
por uno, dada u erosilo do poder aquisitivo, o aumento qo poder
aqt.ositivo da nossa moeda, as minidesvalorizuções do cruzeiro no
ritmo de 20 em 20 dias. Nós upenus estamos no quurto mês do ano e
já se fizeram 5 minidesvuloriznções de nossa moeda.
Isso tudo concorre para que o salário recebido pelo trnbalhudor,
no fim do mês, já no dia seguinte esteja aguado em cerca de alguns
por cento do seu poder aquisitivo. Ao rcví:s da fixuçilo de salário
mínimo, um decreto tumbé:m estancando a alta dos gêneros de
primcirn nccessidude. Isto tudo ocusionuriu um bem-estar, uma
atmosl'eru de trunqUilidude puru u sucrificudn fumiiiu brasileira.
Sr. Presidente, este i: o upelo que faço uo Senhor Presidente da
Repüblicu, no sentido de que fixe o rnuis uito passivo! o nivol do sull1·
rio mfnimo, cmburn truzcndo o uurncnto do custo dus coisus, mus

Açücur ....................... 4,800 g
Arroz ........................ 4.800 g
Banha......................... 750g
Café ......................... 1.500 g
Carne Verde (5 dias pjsemana) ... 9.000 g
Carne Seca (i dia pjsemana) ..... 1.200 g
Farinha de Mandioca ........... 4.500 g
Feijão ........................ 4.800 g
Manteiga .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 45C g
Massa p<1ra Sop<1 . :.. .. .. .. .. .. . 600 g
Pão .......................... 9.000g
Pescado Nacional (I dia pfscmana) 1.600 g
Sai Fino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 600 g
Batata inglesa ................. 3.000g
6i
• Leite . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .
Vinagre . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . I/2 i
Condimentos ou Temperos . . . .. . SOO g
· Frutas ........................ 6.000 g
Verduras e Legumes ............ 6.000 g
• Fubá do Milho ............... 2.000 g
• Ovos ............ , ........ , . 2 dúzias
• (Niio conli:m nu lista do

2,70 =
4,90
10,00
48,00
16,00
28,00
7,00
5,00 ,.
24,00
12,00
12,00
8,00
1,50
8,00
2,25
5,00
15.00
7,00
8,00
2,50
9,00

12,96
23,43
7,50
72,00
144,00'
33,60
31,50
24,00
10,80
7,20
45,00
12,80
0,90
24,00
13,50
2,50
7,50
42,00
48,00
5,00
18,00
586,19
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Produto

Curne

Leite
FcijUo
Furinhu de mnndioc~t

Arroz
Butnt~l

Legumes

P"o
Café
Frutus
Açllcnr

Banha
Mantcigu
Sul
Fósforo

Lul
G(IS

Torlll

Preço
Médio
CrS
15,60
2,00
3,70
6,20
4,90
3,15
5,33
4,00
32.40
0,50
2,63
10,70
24,00
1,80
1,60
0,7H

3,15

Quantidade

Subtotal

6,0 kg
7,5 I
4,5 kg
1,5 kg
3,0kg
6,0 kg
9,9 kg
6,0 kg
0,5 kg
90:0 unid.
J.Okg
o. 75 kg
0,75 kg
0,5 kg
2,0 puc.
30,0 kw
13,0 kg

'93,60
15,00
16,65
9,30
14,70
18,90
47,97
24,00
16,10
45,00
7,89
8,04
18,00
0,90
3.20
23,40
47,60
410,25
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-552da Capital da Rcp~blica para esta Cidade cm que hoje estamos um defensor assíduo, diria mesmo, "teimoso", da idéia de "unificar"
os dois Estados.
Por conta do quantitativo de subsistência:
Pordla
Já disse por diversas vezes nesta Casa que a motivação das
minhas posições politicas nilo coincide, sempre, com aquele tipo de
Açúcar .................................. , ...... . 160g
razões que costuma fundamentar as opções de outros homens pu·
Arroz ........................................... . 160g
blicos deste País. Jamais contraponho a cautela c a suposta
Azeite vegetal nacional (um dia na semana) .......... , ..
2cl
Banha .......................... : ........... ;;... . 25 g
habilidade - à adesão ostensiva, franca, entusiástica, ao que' consi·
dero representar, cm cada caso, o bom senso, o exato c oportuno
Café moído ...................................... . 50g
atendimento do interesse público ...
Carne fresca com 25% de ossos (cinco dias nu semana) ... . 450g
Certo, portanto, da conveniência de que integrando estruturas e
Carne seca (um diu na semana) . , , ......•......... , .• 300g
recursos, o antigo Estado do Rio c o Municipio-Estado da
Furinha de mandioca ............................. . 150g
Guanabara teriam melhores condições financeiras, administrativas c
Feijão ........................ , ... , , ..... , . , .... . 160g
pollticas para a sobrevivência c para melhorarem a situação
Manteiga ....................................... .
15 g
existencial das respectivas populações ... Desde o momento cm que
Massa para sopa .. , . , ............ , , ..... , ........ . 20g
me convenci disso, adotci, com o entusiasmo c a efusão com que
Mate em folha ................................... .
IOg
marco minhas tomadas de posição, à então combatida c impopular
Pão ............................................ . 300g
tese da fusão dos dois Estados,
Pescado nacional (um dia na semana) ...... , .. , .... , .. 400g
Sul fino ......................................... . 20g
Não o fiz levianamente, ressalto. Sabia das tempestades que
Vinagre ......................................... .
iriam deflagrar contra mim, entre os politicas dos dois Estados -c
I cl
essas tempestades, de fato, desabaram, embora não me abalassem ...
Eram manifestações comprcensiveis c inspiradas sempre, cabe
ATOS DO PODER EXECUTIVO
reconhecer, em razões pouco nobres. Partiam elas, quero crer, menos
de convicções apoiadas cm argumentos históricos, económicos ou
Por conta do quantitativo de rancho:
sociológicos, do que do simples temor de quem tinha sua situação no
523
Batatas ........................................ ..
lOOgr. quadro político-partidário ligado a um determinado stalu quo e
Condimentos ou temperos ........................ ..
lO gr. receava perdê:lo, ao mudar o dito statu quo. Creio tratar-se de algo
Frutas ................................... , .... , ..
200 gr. facflimo de entender.
O que é importante, o que é significativo para mim, Senhor
Verduras ........................................ .
200 gr.
Lenha(') ....................................... .. 1.500 gr. Presidente- c faço com orgulho, aqui, este ·registro :-é que jamais
um rosto amigo fechou-se para mim, no interior do Estado; é que
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· mão nenhuma fugiu ao aperto da minha, em qualquer recanto fluminense, na demonstração de uma censura formal à minha posição,
vra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
em defesa da fusão.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
Excluídos o mau humor dos pollticos locais, que se sentiam
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ameaçados
e de alguns jornais de interior a eles ligados - o povo,
Complexos c graves são os problemas da iírea·metropolitana do
Grande Rio, pois, a par de uma persistente imprevidência, no curso através de seus inumcros elementos representativos c, cm particular,
de sucessivos Governos; de uma indiferença no estudar e no dos líderes sindicais de que me louvo de ser amigo c com. os quais
equacionar soluções racionais, passíveis de objetivaçiio no longo sempre tive contato, esse povo apoiou-me c aplaudiu-me; sempre,
prazo - chega-se, agora, pela lógica dos fatos, a uma situação Sinto-me, pois, recompensado c seguro, na posição que adotei.
Povo contia na solução adotada
critica, a exigir medidas urgentes, a qualquer custo.
Sou cidadão fluminense, Sr. Presidente, ligado hoje, estrci·
E, nesta linha de considerações, Senhor Presidente, posso dizer
tamentc, não apenas ao nlúnicipio intcriorano cm que nasci, mas, a que, hoje, não existe um só fluminense, um unico cidadão - homens
todos os outros, sem exccção de um só, onde mantenho cantata e mulheres - que more c trabalhe cm qualquer município do antigo
permanente e direto com as suas populações c respectivos problemas. Estado, que não esteja plenamente convencido das vantagens
Mas, Ouminense, Sr. Presidente, no sentido histórico da velha alcançadas através da objctivaçilo do projeto de associar a velha
Província de tantas tradições - que chegou a dar, inclusive, um Provincia Fluminense à jovem Guanab~ra.
Presidente da República: o singular Nilo Pcçunha - nunca deixei de
De outro lado, Sr. Presidente, mesmo no Rio de Janeiro, onde
ser também carioca, de viver c de amar a amâvcl c bela Cidade
os interesses pessoais feridos com a fusão seriam c foram maiores c a
fundada por Estãcio de Sâ, em tcmposjií longlnquos.
mobilização da opinião pública, cm nome do bairrismo local, foi
Ao Rio, sempre estive cfctiva e afctivamcntc vinculado, pelas
amplamente processada... Mesmo no Rio, Senhor Presidente, cm
atividades profissionais que lá exerci durante alguns anos, pelos
que pese certa desordem administrativa que ainda se prolonga lá, na
diferentes cursos que lá conclui, pela freqUência assidua às suas
Arca municipal, mesmo ali, repito, ante o imenso rush de obras publi·
livrarias- muito em particular aos antigos c já quase desaparecidos
cus deflagradas após a fusi!o, inclusive com o apoio federal maciço,
"sebos" da rua Silo José- e, finalmente, pelos muitos bons amigos
jâ existe agora um incontcstâvcl consenso popular cm torno da
que tenho em todos os seus bairros e suburbios.
realidade, da pujança, das perspectivas e da irreversibilidade do novo
Posso, pois, sem faltar à verdade c sem estar apenas u usar uma
Estado.
linguagem de· polltico, sentir-me c proclamar-me, tilo carioca,
Afinal, todos estão convencidos da existência de um real propó·
quanto numinensc já cru, como disse, com raizes sentimentais em
silo de enfrentar c de resolver os problemas que afligem à população
todos os municlpios c vilas do antigo Estado do Rio de Janeiro ...
que trabalha c que paga impostos, tanto na área do Grande Rio,
Defensor Assiduo da ldêla da Fusão RJ-GB
como cm todo o território fluminense.
Aqui estou, então, Sr. Presidente, na minha honrosa posição de
Meu Oumincnsismo, Sr. Presidente, nunca foi particularista,
detendo-se na fronteira geográfica do antigo Distrito Federal. Ao único Senador urcnista do hoje importante Estado da Federação
contrário, sempre considerei "comuns" os territórios e os problemas Brasileira - importante, explico, pela sua expressão demográfica,
dns duas unidades politicas c fui, neste Congresso, desde u mudança pelo potencial económico c pelo próprio peso polltico que representa
PARA HOMENS
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da região, que considero vitais.
constelação de cidades que integram o mosaico urbano carioca.
problemas dn regUlo, que considero vitais.
Equucioamcnto c solução global para o problema
Volto, pois, ap6s a longa mas necessâria digressão, ao fio inicial
Oricnto .. mc, Senhor Presidente", nestas considerações wlve1.
de meu discurso.
upurentc:mente desconexas, para a enunciação de uma tese, de umu
A polulçiio ameaça o Grande Rio
concl~são a que cheguei- cu qual, por certo, qualquer um poderá
Um dos mais sérios problemas da regUlo geográfica do Grande ta_mbem ch~gar, se~ dificuldades- de que a problemática da poluiRio- e adjacências -é o da degradação, ali, do meio ambiente, ou, çuo no ro;<~no de Cidades que circunda u Bahía de Guanabara não é
numa linguagem mais precisa c mais di reta, o acelerado processo de tragmcnturm ...
poluição que se verifica na dita região.
Não é p~ssível de decomposição cm vários problemas indcpcn·
Bem sei que a afirmação não encerra qualquer novidade, mas. dentes, a exigirem ou uconsclharem um tratamento independente.
fazer a constatação formal do óbvio, corresponde, a meu ver, a fixar
Claro. que se pode estudar isoladamente a impressionante sujeinecessário ponto de partida para viabilizar a focalização de um
ra
da
Bah1a de Guanabt~ru, cm cujas praias, de Rumos, das Ilhas do
quadro mais amplo de problemas que estão a desafiar
Governador
c de Paquetâ e de Niterói, despreocupadas criaturas.
imperativamente a açilo da Administração Pública, numa escala
homens, senhoras e crianças, mergulham tranqUila c assiduamente,
hierárquica de prioridades a considerar.
O ser humano, como se sabe, precisa de três condições ecológi- no ~aldo rico de colibacilos c de resíduos oleosos cm que se
cas, para gozar saúde e sobreviver. A primeira dessas condições é ar transformou a antiga úguu limpa e salgada, de brancas espumas atmosférico rico cm oxigénio c sem gases tóxicos ou partículas sóli- que cu mesmo cheguei a conhecer- do espaço marítimo guanabari·
no. há poucos anos atrás.
das cm suspenslio. A segunda condição i: dispor, para seu consumo,
Segundo dados recentes. amplamente divulgados, a Guanabara
de uma água não-contaminada e ter, também, preservados de
está
recebendo, num cálculo certamente otimistu, lO metros cúbicos
despejos os cursos d'agua, os lagos ou a faixa marítima com que
conviva na região que ocupa. Finalmente, a última das trõs condi- de despejos a cada segundo! Está ai, sem dúvida, Senhor Presidente,
ções básicas de que carece i: ocupar um espaço de terra seneado. mais um recorde alcançado pelo Brasil -detentor de tantos outros.
sem pântanos, lama, vegetação rasteira não tratada, ou lixo ~:m vários scton:s- c que talvez só encontre paralelo em lugares H1is
como o rio Ganges e cm certas faixas litor:im:as do Mar
depositado a céu aberto.
Mediterrâneo.
Claro que a manutençlio dessas condições é algo que se torna
A pergunta que nos ocorre, ante o fato, observo, é sobre a
mais dirícil e oneroso para as administrações responsáveis, no limite:
e na escala cm que se avoluma a população na área que se estiver procedência e como se explicaria o próprio volume desse lançamento
considerando. A degradação do meio ambiente embora ocorra. do mutéri" poluidora, numa baía de abertura relativamente estreitu
também. nus zonas desérticas, motivada pela exploração predatória para o oceano c, portanto, sem condições propicius para n renovuç{to
- i: um fenômeno típico ligado ao processo civilizacional, sempre permanente de sua massa líquida.
Tratu·sc de uma questão sem misti:rios,ucho cu. Em ~c tr:.1t~tndo
associado i1 densificução demográfica e ii hipertrofia urbana.
O fato prende-se, nào tanto ao processo propriamente dito, do Rio de Janeiro, refiro-me à cidade, ela embora dotada de uma
mas, i1 falta de previdência, de planejamcnto e de recursos. dus dicicntc rede de esgotos, e considerada capacidade prevista dcs~a rc·
administrações responsáveis pela coisa pública, no longo período de c a âreo:t por ela servida- ela niio se expandiu no mesmo ritmo em
que novas úreas edificadas. favelas inclusive, foram ampliundo o
anterior.
Além de só agora estar surgindo na sociedade. prossigo, uma perímetro urhuno c caracterizando a realidade cmbaruçosu de uma
consciénda em torno dos riscos apresentados pelo processo da polui- extraordinúria massa de população n5o servida pelu infru-cstruturu
ção crescente - face à velocidade com que se formam hoje,' :IS dt: esgotos sanitários existentes na parte antiga c tradicionul da
concentrações demográficas e com que se expandem os parques Cidt~dc.
industriais, invalidando a infra-estrutura sanitária porventura
:\us Sofridas c Suturadas Cidades da Buixnda
instalada, com as óbvias conseqUi:ncias dai decorrentes.
Quanto às cidades da Baixada, as sofridu.s e saturudus Nova
No caso do Grande Rio, por exemplo, i: fácil constatar que o lguaçu, Nilópolis, Suo João do Mcriti, Caxias. Magé. todas
imenso nuxo migratório para ele convergente, denagrudo a partir da apresentando um dos mais altos índices de densidade demográlicll
década de 30, aumentou rapidamente sua populuçlio e expandiu sua do mundo, frementes no movimento comercial que ostentam e nu
área urbana - sem que se verificasse, no mesmo ritmo, u expansão ânsia de progresso que demonstram - nessas cidades, Senhor
das redes de água c esgotos c nem mesmo das galerias de escoamento Presidente, o quttdro exibido, quanto aos esgotos urbanos. ê
das águas pluviais no seu perímetro.
simplesmente culamitoso.
A conseqUi:nciu imediata desse desencontro nas duas expressões
Nitcrfii c Slio Gun~;11lo- EsJ!otos à Flor da Terra
- u demográfica c a material - foi u disseminaçilo dos dejetos
E
no caso de Nitcrói c de São Gonçt~lo a quesiuo ussume aspechumanos sobre a superfície do solo, dejetos que, levados pelus águas
das chuvas, sob u açíio natural da gravidade, pussaram a contaminar tos outros. embora ti'lo graves quanto aqueles que ussimtlum su~t
o lcnGol d'água subterrâneo, onde :IS populuções muis pohrcs se ubus- existêndu nos centros urbanos a que me rêfiri, antes.
Niterói c uma parte de Süo Gonça'lo dispõem de uma rede de
tcccm atrav~s de poços abertos sem u obscrvünciu dos indispensúveis
esgotos
procilrin. de pequena capacidade, deteriorada pelo uso c pela
rcc.tuisitos técnicos c higiênicos.
Desse estudo de coisas, naturalmente, resulta um baixo padrilo mí1 conscrvuçào c que se munt~ll1. uté hoje, muis ou menos nos Jimi~
tes ulcunçudos por ocasião de suu construçii.o numu dus jít distantes
st~nitúrio mí:dio, no quadro existencial dos' contingentes populacionais urbanos de renda baixa da área de que. me ocupo neste primcirus dí:cudas do século.
Pois upcsur disso, Senhor Presidente, sucessivus udministruçõcs
discurso. E é claro que esse fato, que a alta incidência dus moléstias
municipuis
nilc:roienses nào tiverum u menor hesiltlcào cm conceder
endômicus vinculadus à falta de higiene c à subnutrição, afctando.
cmhoru, mt~is diretamente à classe pobre, escrava do salilrio mínimo permissão para que fossem c continuem sendo construfdo, na purtc
ou da própria misi:rh1, acaba sendo. tumbém, um futor de insegurun- centrul c cm diversos bairros residem:iuis du Cidude. enormes cdiricios de 10. 20 c utí: JO undurcsl
çu sunitáriu c sociul pura todas· as classes.
Como suporturiJ 11 carga dessa imensa conc-cntmcilo hum11na.
Daí o clevudo indico de mortulidudc infuntil no Grande Rio e os
umu
rélh: de es!!otos construídu ht\ cerca de mcin século. puru umu
limites modestos cm que se situa, u nfvcl de probabilidade cstutfsticu,
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temente, desde sua implantaçilo?
O que se esperava que acontecesse é aquilo mesmo que estít
acontecendo, Por todas as ruas de Niterói, ladeadas, 'muitas delas,
por edifícios com vestíbulos de mármore, jardins estilizados c portei·
ros fardados, existem rompimentos ostensivos dn rede de esgotos c
de distribuiçilo d'água. Ha mesmo, até, entre as duas, uma nítida
intercomunicaçilo que alcança, tambõm, as raras galerias de águas
pluviais.
Nüo estarei exagerando se disser que uma grande parte dos
esgotos de Niterói, hoje, corre i\ flor da terra, entre o casario urbano,
seguindo para a baía de Guanabara através do leito de alguns riu·
chos sem i-extintos c de péssimos odores, como aquele mais conheci·
do que atinge o mar no local chamado Canto do Rio.
Mas, as fontes poluidoras regionais nilo silo apenas essas, i:
preciso dizer.
As Indústrias também poluem
Outro agente ativo da poluição na área metropolitana do Rio de
Janeiro é a indústria local.
Não vai nessa observação nenhuma hostilidade a qualquer face
do parque industrial diversificado, implantado na periferia da
Guanabara. Indústrias geram empregos, integram vastas parcelas de
uma população no processo económico da produçilo c do consumo e
constituem, por isso, fator básico do sempre desejável progresso
regional ...
Nilo sou contra a industrialização: subam as chaminés nas áreas
urbanas ou rurais, faço questilo de esclarecer.
Mas, a verdade, Sr. Presidente, é que nunca houve- ati: hoje,
pelo menos- da parte dos que têm instalado e explorado fábricas de
toda espécie no Brasil inteiro, uma preocupação, mesmo elementar,
de neutralizar a toxidade dos resíduos de que as indústrias se desfa·
zem, após ultimarem o aproveitamento económico da matéria-prima
que consomem,
Esses resíduos sobem ao espaço, no bojo de densas e irrespiráveis nuvens di: fumaça - e o ventó se incube de espalhá-los levando-os aos pulmões de toda a população.
Ou então, Sr. Presidente, silo lançados sob a forma sólida, sem
qualquer espécie de tratamento, nos esgotos urbanos - quando
existem -ou, diretamente, nos canais e cursos d'água e no próprio
mar que banha a região.
O que eu tenho visto e o que qualquer pessoa pode ver, a esse
respeito, no Rio, em Niterói, em Silo Gonçalo e adjacências assume a
proporçilo do absurdo - pelo que essa prática irresponsável de
desfazer-se deles de um modo simples, direto e gratuito representa à
saúde e à sobrevivência da populaçilo que convive com ela.
Dentro do assunto direi, prosseguindo, que nós legisladores te·
mos, também, a nossa parcela de culpa em tudo isso, pois, só
recentemente e por motivações de ordem universal- a consciência
que está surgindo através do mundo face aos perigos decorrentes da
degradação do meio ambiente - nós parlamentares brasileiros
começamos a dar ao assunto, na esfera da nossa atribuição especifi·
ca, a atençilo que ele de hã muito deveria ter recebido.
Só agora ensaia-se, no Brasil, uma legislação objetivu e ampla,
com vistas à preservaçilo do meio ambiente, através de medidas
múltiplas e du fixação de direitos, de deveres r. de estimulas que
orientem e que condicionem comportamentos positivos, relacionados com o assunto.
Ainda existe a considerar um agente poluidor de alta periculosisidade nus vúrius cidades que integram a região metropolitana de
que fulo. ~o lixo, dado u ausência de umn politica uniOcada e racionalizada que trate da sua destinação.
O que existe cm matéria de tratamento e de aproveitamento econômico do lixo urbano nu rcgiílo metropolitana cm referência 1: mi·
nimo: absorve apenas uma parcela do lixo carioca c nada exprime,
nade ,.• r afirmado, no quadro geral do problema.

Qualquer um de nós - e cu o faço assiduamente - que circule
pelas úrean suburbanas de Niterói ou do Rio, pelos caminhos do cha·
mudo Sertão Carioca, ou por certas faixas litorâneas da Guanabara,
encontra-se ex>m bastante freqUência, com a imagem ffsica c com o
odor inconfundfvel do lixo.
Chamam de aterro, muitas vezes, a esse amontoado continuado
do lixo em algumas depressões do terreno, inclusive para eliminação
progressiva de zonas pantanosas. Mas, o que se poderia dizer, a propósito, é que o uso do lixo para esse fim teria de ser feito dentro de
uma técnica especial, não observada até hoje na regiilo que estou considerando.
E até os urubus que, feios e sujos embora, existiam em grande
número nos céus suburbanos cariocas e exerciam função higieniza.
dora benéfica estão rareando, por inexplicadas razões. Talvez,
admito cu, assustados pela intensidade dos rufdos relacionados com
a movimentação dos aviões a jato naqueles mesmos céus outrora .va·
zios e silenciosos, ou exterminados pelos detergentes de uso doméstico que hoje entram na composição do lixo de qualquer cidade.
Através desse longo caminho, Sr. Presidente, abordando alguns
assuntos de extrema importância para a parcela do povo brasileiro
que vive em torno da bafa de Guanabara, chego a uma determinada
questão que constitui, para mim, de fato, a motivaçilo primeira deste
discurso.
Refiro-me à nova movimentaçüo que está ocorrendo, à velha e
crónica fermentação de idéias, teorias e planos que reaparece, em torno do histórico, simples, dramático e inacreditável problema da mor·
tandade periódica de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Lagoa Rodrigo de Freitas- Presença de uma Inépcia Administra·
çilo Secular
Adjetivei a questão como histórica porque, documentadamente,
pelo menos há mais de um século acontece, de quando em vez, o
fenómeno desconcertante que ainda se repete, de milhares de peixes
que morrem por asfixia e envolvem numa atmosfere fétida os aparta·
mentes de alto luxo e as mansões nobres que cercam o espelho
d'água da lagoa que, na sua imagem geogrltfiea, marca com tanta for·
ça a paisagem carioca.
O problema é simples, continuo eu, porque não parece que
existam dúvidas acerca da combinação de fatores que provocam sua
repetição. De um lado, é a obstrução progressiva do canal de comu·
nicação da Lagoa com o mar, que dificulta a renovação de suas
águas, De outro lado, é a imensa quantidade de lodo e de matéria
orgünica depositada no seu fundo, que se agita e que sobe ati: a super·
fície, liberando gazes letais- pois a lagoa é pouco profunda- sem·
pre que mudam as condições atmosféricas e sobrevém o encrespa·
menta da superffcie liquida, produzido pelo vento.
Dramático, Sr: Presidente, acrescento, pelo sentido deprimente
do espetáculo que os milhares de peixes mortos representa, e o pró·
prio impacto negativo que o mesmo causa nos habitantes da zona cir·
cunjaeentc - ou nos surpresos turistas que venham a testemunhar o
episódio.
E rotulo, enfim, de Jnacredltánl o que se passa com a Lagoa Ro·
drigo de Freitas, justamente por tratar-se, como disse, de um fato cí·
clico, enqundrável, como disse, na categoria de histórico, simples e
drnmlttico ...
Como, tratando-se de um fenómeno tão constatado e estudado,
tão elementar nu sua mecünica e tão desagradãvel nas suas implica·
ções ecológicas- nilo foi ele ati: hoje equacionado e resolvido?
Identifico, nesse prolongamento secular do problema, sem que
se tenha conseguido rcsolvê·lo, ou mesmo equacioná-lo com objctivi·
dude, a inépcia de duas categorias humanas, das quais se teria o di·
reito de esperar n açilo providencial que ninda não chegou a ser exe·
cutnda,
Refiro-me aos sucessivos governos eleitos ou nomeados, do Rio
de Janeiro, que nuncn firmnram c executaram um programa con·
creto de obrns,quc trnduzisse a intenção de liquidnr com objctividade
cientfficn e energia adminislrativn, a situação anómala. E, tanto ou
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culpados desse prolongamento indefinido de um impasse, por ha·
verem transformado um problema eminentemente técnico na sua materialidade, numa infindável, complexa c cultivada questão 101•
dêmlea onde teses, opiniões, teorias c vaidades confrontam-se c entre·
chocam-se, ao longo do tempo, enquanto periodicamente, alheios às
sábias tertúlias, os peixes morrem c apodrecem cm massa, como to·
dos estão cansados de saber.
Polulçio também nas Lagoas de Marlcá, Saquaremo e Araruama

1.

Agora, para desagradável surpresa de todos nós, o fenómeno da
mortandade de peixes está começando a ocorrer, também, nas lagoas
que constituem o sistema lacustre do Sulcste Fluminense, sistema
integrado pelas lagoas de Maricá, Saquarcma c Araruama. E: um
fato novo a considerar.
Ao fazer o registro desse fato, destaco estar encontrando nele
uma confirmação da tese sob a qual cu, na minha modesta posição
de leigo c de espectador atento, encontro explicação plausfvel para a
manifestação c repetição dessa ocorrência anormal que é a mortan·
da de de peixes.
Em lagoas situadas cm regiões desertas, cm planfcics dcscam·
pudas ou zonas de norcstas, não morrem peixes a toa, cm qualquer
lago porventura existente no local. O meio natural, quando livre do
que se pode chamar de pressio ou de lntromlssio do homem - não
chega a situações críticas.
O equilíbrio e a normalidade ecológica sempre mantidos cm tais
situações são a decorrência da interação espontânea dos fatores que
coexistem e que innucnciam no meio-ambiente, se o homem não os
bloqueia.
Quando a presença humana é assinalada através de seres
primitivos, de selvagens, como se verifica, lembrarei, cm muitas
regiões do Brasil - não há poluição nem deterioração da zona
ocupada, embora esses selvagens obtenham na terra c nas águas o
seu alimento c os limitados materiais com que constroem o pequeno
universo da sua cultura material.
Mas, quando se trata do chamado homem civilizado, a
depredação c a lesão logo se evidenciam com a maior clareza, na
terra, nas águas ou na vegetação. E não tenho dú_vidas de que o
quadro que os lagos fluminenses estão começando a apresentar marca a conseqUência inevitável de um intenso c extenso processo de
ocupação humana de suas margens, nos últimos anos - face ao
extraordinário surto de expansão turfstica que ali eclodiu c
prossegue.
Multiplicam-sc na região os loteamentos _c as construções
isoladas, algumas delas de grande valor arquitctónico mas, tudo se
está fazendo cm municfpios de prefeituras manietadas administrati·
vamcnte pela exiguidade das receitas próprias c desaparelhadas, por
isso mesmo, para disciplinarem a urbanização das faixas intcrlacus·
trcs de seus territórios, preservando a pureza das águas locais.
Não existe essa disciplina, repito, c a urbanização regional
anárquica vai produzindo, na sua esteira imediata, a poluição das
águas, com os tcrrfvcis efeitos dirctos ou indirctos dai originários.
Nilo adiantaria, a meu ver, dragar ou limpar uma dessas lagoas,
raspar-lhes o lodo do fundo e colocá-las, cm contato permanente
com o mur. Tudo isso ê ou seria válido, se integrado no contexto de
um elenco mais amplo de providências que abrangessem o próprio
processo global de deterioração do meio umbcintc cm todo o espaço
metropolitano do Grande Rio. Mas, realizado assim como se está
pensando ou tentando fazer, 1: investimento sem retorno, de
resultados transitórios.
Considerar o l'roblema na sua Unidade
As soluções teriam de ser gerais c diversificadas, penso eu, a par·
·tir de um diagnóstico que ni\o considerasse, apenas, faces ou
fra~mcntos do problema - mas, que o envolvesse todo, nu unidade
de um vasto pluno regional de salvação do meio ambiente,

Vale a pena lembrar, a propósito, os resultados práticos, de
certo modo irrisórios, alcançados pelas obras de saneamento da
Baixada Fluminense, levados a termo, creio, na década de 30, com

enorme consumo de recursos na época, mas, desligado de
providências outras, complementares, para que tornassem evidentes
os efeitos económicos da ciclópica drenagem dos pântanos de uma
zona vazia e insalubre onde, outrora, existiram prósperas fazendas c
imponentes casas grandes - cujas rulnas ainda podem ser vistas até
hoje.
Recapitulando, pois, Sr. Presidente, desejo frisar que a cíclica
mortandade de peixes nas lagoas cariocas c fluminenses, que 0
fantástico lndice de impurezas da bala de Guanabara c que a
contaminação das próprias praias oceânicas da Barra da Tijaca, do
Leblon, de Ipanema, de Piratininga, de l4tcotiara c de ltaipu são
partes de um único problema.
E a sua eliminação estaria ligada, sem sombra de dúvida, a uma
expansão da rede de água c esgotos cm toda a periferia da Guanaba·
ra, de modo a que não ficasse uma única casa ou barraco, cujos
moradores usassem âgua sugada do subsolo c fizessem, dirctamcntc
na terra ou np.s águas próximas, os seus despejos,

Seria preciso, também, que se cstabclcccssc o controle rfgido dos
resfduos industriais, estabelecendo normas técnicas de tratamento
para neutralizar sua toxidade. E que se providenciasse, cm
complementação, a construção de um extenso cordão sanitário que
se entendesse ao longo de toda a orla marltima do Rio, de Nitcrói c
de Silo Gonçalo, tanto junto às praias de mar aberto, como nos
lamacentos bordos de toda a bala de Guanabara.
A continuar as coisas no pé cm que vão, é um cientista o que o
diz, a baía de Guanabara será um simples lago lá, por volta de 2094,
e tenderá mesmo, posteriormente, ao secamento. Não seria, aliás, um
fato novo na história geográfica do Planeta, onde a morfologia dos
continentes c das ilhas está cm contínua mutação.
Em muitos lugares, a bala de Guanabara já está apresentando
faixas de lama c de pântano, onde, cm outro tempo, havia praias de
areia branca e água limpa. A atividadc pesqueira reduziu-se a um
mínimo dentro da bala c várias colónias de pescadores tiveram de
abandonar as antigas localizações, até mesmo pela dificuldade de
colocarem os barcos a nutuar, para o inicio da faina diária.
Para esse entupimento c envenenamento gradativo da bafa de
Guanabara, Senhor Presidente, quero acrescentar ainda, é
substancial, também, a contribuição dada pelos navios mercantes
que - contrariando normas existentes, mas, de observância
precariamente fiscalizada- fazem seus despejos, tanto de óleo como
de lixo, no interior da bala. E também os petroleiros que, nas suas
operações normais, ou cm acidentes que se repetem com freqUência,
espalham vastos e coloridos tapetes oleosos sobre a supcrlicic da
bala, matandp peixes c envenenando gente.
Algumas sugestões
Haveria, talvez, conveniência cm deslocar para fora da bafa de
Guanabara os terminais pctroUfcros ali encravados. Que se consi·
dcrc com atenção esta idéia.
E quanto ao lixo urbano, Sr. Presidente, seria de absoluta
urgência que se tratasse todo ele, como se procede cm Brasllia onde o tamanho da cidade, sem dúvida, torna mais fácil a
providência - que se proibissem os incineradores instalados cm
ediffcios, pela poluiçilo atmosl'érica que produzem, c que a própria
utilizaçilo do lixo para aterros passasse a ser feita com a sua
trunsformaçilo cm material sólido, granulado ou compactado,
desidrutudo e inordoro.
A outra parte do lixo, aquela representada nos materiais
orgimicos em decomposição, seria dcstinad3 à produção de adubos,
de fácil colocação no mercado brasileiro, evidente que 1: ·a nossa
carência desse produto.
Ao argumento tecnocrático de que o aproveitamento industrial
do lixo 1: antieconómico, praticamente cm todos os lugares cm que

-556foi ou está s~ndo feito- eu responderia que nilo é prática enquadrlivcl no âmbito de umu operação econômica, pois os dividendos que
produz ou que produziria teriam, strlcto senso a conotuçilo de um
beneficio sanitário c, lacto !illnsu a dimensiio de uma vantagem social.
f: pois o interesse público que estaria sendo atingido c isso basta pura
justificar o custo.
Nem às E.•trclas, nem aos Pámlros.
Espero não. ter falado às estrelas, como o raziá muito bem o
nosso admirável Castro Alves - nem aos pássaros, como se fazia
naquela república absurda de que nos falou o grego Aristófanes ...
Acredito ter os pés pousados, com firmeza, no cllão dos fatos e
das situações reais - c o receptor cerebral bem sintonizado para o
que cu entendo como sendo interesse público.
Temos llojc, à frente do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
nu pessoa do Almirante Faria Lima, a figura ilustre de um governante arcnista que já deu cabais demonstrações de ser bom
administrador, na sua eficiente gestão na Presidência da
PETRO BRÁS. Esse Governo conta, outrossim, com o apoio moral c
material ilimitados du Alta Administração Federal.
E a Administração tem no seu organograma, sob a competente
oricntução do cientista Paulo Nogueira Neto, um órgão especialmente voltado para o estudo de tudo quanto se relaciona com u
prcservaçüo do meio ambiente - o SEMA - cuja colaboração
poderia ser decisiva na rápida c necessária formulação de uma
política que visasse à plena restauração na região metropolitana do
Grande Rio, daquelas condições de pureza do ar c da ãgua, indispensáveis à melhoria da qualidade de vida a que tem direito uma
sacrificada população que suporta com melancolia, resignação, e até
com senso dellumor (que felizmente é uma constante na maneira de
ser do carioca) a uma das maiores cargas fiscais constatáveis neste
Pais de mui tos absurdos c de algumas boas intenções,
~o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo a

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o sediscurso,)-Sr. Presidente, Srs., Congressistas:
Grandes numerosos c complexos são desde muitos anos, os problemas do ensino em nosso pais, Mas, após a última reforma essas
dificuldades se multiplicaram, inclusive pelo desordenamento da
rede que, bem ou mal, atendia à juventude brasileira cm todo o pais,
E a responsabilidade por isso recai sobre o Governo Federal, que
precisa arcar com ânus para novo ordenamento do problema, uma
vez que Estados c Municlpios, de rendas tão escassas já estão
sobrecarregados além de suas possibilidades.
~uinte

E no Estudo do Rio maiores as responsabilidades do Governo
Federal, patrono que foi da fusão,
Necessário é, por exemplo, a conclusão imediata do Colégio
Estadual de Mungaratiba, como solução para o grave problema ali
surgido na Arca do ensino, após a derradeira reforma imposta pelo
Governo. A construção foi iniciada, mas não se sabe quando csturâ
terminada, a nilo ser que o Governo adote providências imediatas
para sua conclusão no decorrer deste ano, a fim de que a população
não venha a ser vitima de uma crise que a todos dcixarâ sem escola.
Há muito Mangaratiba se via às voltas com problemas de ensino.
Mas a reforma os aumentou de muito: os grupos escolares, que eram
quatro. não puderam, até hoje, iniciar o aproveitamento dos alunos
da S• série do I• grau, por isto lhes ser absolutamente impraticável. A
Prefeitura distribui bolsas de estudo, num esforço louvável' c que
muito u onera, mas insuficiente para o atendimento das necessidades. Oe tudo isto decorre séria ameaça para a juventude daquela
belíssima cidade: ninguém poderá prosseguir cm seus estudos, O
Curso Normal c Técnico de Contabilidade que lã existia,
desapareceu com u reforma, de execução imposslvcl face à ausência

de recursos de todú c:~pêcic, sobretudo financeiros. O fechamento dn
Escola Normal- o que se deu em tnntns c tantas de nossas cidades!
- trouxe sérios prejuízos e deixa sem condições de prosseguir cm
seus estudos aqueles que concluíram o I• gra!',
A populaçilo de Manguratiba é pobre. A Prefeitura se esforça ao
máximo, mas seus recursos silo ln fi mos, pois somos um pais onde a
União tem o monopólio de arrecadar impostos, aos Estudos c Municípios deixando fatias minímas de um bolo que quer só para si. a
despeito de sermos constitucionalmente uma Federação. Não hà,
portanto, como surgir uma solução por parte da Prefeitura ou da
população. A única maneira de atenuar a gravíssima situaçilo está na
conclusão imediata, este uno, da construção do Colégio Estadual, a
fim de que a mocidade de Mangaratiba não tique condenada n
paralisar seus estudos. Esta uma situação que podemos dizer de
emergência e que reclama uma solução pronta, imediata, E a solução
está na conclusão das obras do Colégio Estadual, inclusive porque
não devem estas permanecer paralisadas no permanente c escan-.
daloso testemunho de inércia administrativa, especialmente após a
fusão, que teve o aval do Governo Federal c, é preciso dizer, tem
carreado para o Estado recursos consideráveis.
·
O Colégio Estadual de Mangaratiba não consumirá grandes
importâncias, necessitando apenas de pequena fatia do muito que
tem sido fornecido ao atunl Governo do Estado do Rio, E, concluo,
Sr. Presidente, não há tempo a perder, pois o Colégio precisa ficar
pronto este ano. a fim de que moços e moças de Manguratiba não
fiquem condenados a parar seus estudos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - Niio há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a extraordinária, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 23, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusiio de
seu Parecer n• 82, de 1976), que autoriza a Prefcitura Municipal de
Santa Rita do Passa Quatro (SP) a realizar operação de crédito novalor de CrS I.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 83, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidude.

-2Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 24, de
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 84, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Catiguá (SP) a realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 85, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 25, de
1976 (apresentado pela Comissiio de Economia como conclusilo de
seu Parecer n• 86, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Piraju (SP) u reulizur operação de crédito no valor de
CrS I.000,000,00 (um milhão de cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 87, de 1976, da Comissão:
- de Coastltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c iurldicidadc,

l
\

-557.-4Discus~iio, cm turno único, do purcccr da Comissfto de Rclo1çilcs
Exteriorc• sobre a Mensagem no 4!, de 1976 (n'> ·19/76, na origem),
de Hde março do corrente ano, peh1 qual o Senhor Presidente da Rc·
públic:~ submete uo Senado n escolha do Senhor Nestor Luiz Fcrnan·
dcs Burros dos Santos Limu, Ministro de Segunda Classe, dn Cur·

rciru de Diplomata, pura exercer " funçiio de Embaixador do Brasil
junto 1t Rcpí1blicu do Surinam,
O SR, PRESIDENTE (Wihoon Gonçalves)- Eslú encerrada

scsUo,

:1

(Lt·~·ama-sra ,\'eJ.'iiio às 18/toras e 30 minllfos.)
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50• Sessão da 2~' Sessão Legislativa da 8\\ Legislatura,
em 28 de abril de 1976
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Ãs 18 horas e 30 minutos, acham·se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José: Guiomard - Evandro
Carreira - José Esteves - Josó Lindoso - Cattctc Pinheiro Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa - Henri·
que de La Rocque- José Sarncy - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrõnío Portella - Mauro Bcncvidcs - Wilson
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire Domício Gondím - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo
Guerra- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante,.... Augusto FrancoGilvan Rocha- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz VianaDirceu Cardoso - Eurico Rczende - João Calmon - Amaral.
Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Danton
Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco:
-Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quórcia- Otto
Lehmann - Lázaro Barboza- Saldanha Derzi - Accioly Filho Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair BcckerPaulo Brossard.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
(;lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1976
Acrescenta disposlti•os à Lei n• 2.604, de 17 de setembro
de 1955, que "regula o exercício da enfermagem profissional".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao n• I do art. 2• da Lei n• 2.604, de 17 de.
>etembro de 1955, a seguinte alínea:

Justificação
O que se pretende com cst.e projeto de lei, conforme se percebe
de sua simples leitura, é que os enfermeiros práticos, com mais de
cinco anos de exercício c com instrução de 2• grau, possam obter,
através de testes teóricos c práticos, uma habilitação oficial que lhes
assegure o direito de continuar exercendo livremente a profissão c,
bem assim, de perceber salários condignos.
Muitos são os argumentos que se poderiam alinhar cm defesa da
medida preconizada, dentre eles, principalmente:
I• nessa profissão de enfermeiro (ou enfermeira, obviamente)
o profissional que está em atividadc c que tem mais de cinco anos de
exercício e que, além do mais, possua nfvcl de escolaridade razoável
(2• grau), estará sempre mais capacitado para continuar exercendo-a
-a profissão- do que qualquer recém-formado cm escola regular;
2• Há dcficits enormes na quantidade de enfermeiros no País,
conforme reconhecido recentemente pela Organização Mundial da
Saúde, sendo certo, ademais, que as poucas escolas existentes lcvarilo
várias dezenas de anos para suprir tais necessidades;
3• Apenas algumas poucas cidades do País possuem escolas de
enfermagem, de sorte que a grande maioria da população c, parti·
cularmente, a grande maioria dos enfermeiros práticos que existem
pelo Brasil inteiro jamais terão acesso a uma delas c, pois, jamais
terão a oportunidade de deixar de ser "práticos", embora normalmente melhor qualificados do cjuc aqueles que as cursam.
O presente projeto nos foi sugerido por Jamir Gomes, .de :rri:s
Rios, no Estado do Rio de Janeiro.
·
Sala das Sessões, cm 28 de abril de 1976.- Neloon Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITA DA

LEI N•2.604, DE 17 DE SETEMBRO DE 1955

"d) os habilitados na forma prevista nos§§ i' e 2• deste
artigo."

Regula o exercício da enfermagem profissional.

Art. 2• Ao art. 2• da Lei n• 2.604, de 17 de setembro de 1955,
acrescentem-se os seguintes parágrafos:
"§ I• Os enfermeiros práticos em atividadc, com mais
de cinco anos de exercício e comprovada capacidade profissional, que tiverem instruçilo de 2• grau ou equivalente, serão
submetidos u um teste de conhecimentos teóricos e práticos e,
em caso de aprovação, receberão "Diploma Oficial de Enfermugem".
§ 2• O diploma de que truta o parágrafo anterior, reconhecido pelo Ministério da Saúde, é equiparável à habilitação referida nu alínea a, do n• I, deste artigo, pura todos os
efeitos legais."
Art. 3• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta (60) dias, dispondo especialmente sobre u forma de rculizuçilo de testes e verificação de seus resultados,
Art. 4• Esta lci'entrurú cm vigor nu data de sua publicuçilo.
Art. 5• Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 2• Poderão exercer a enfermagem no País:
I) Na quafídade de enfermeiro:
a) os possuidores de diploma expedido no Brasil, por escolas
aliciais ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos termos da Lei n•
775, de 6 de agosto de 1949;
b) os diplomados por escolas estrangeiras reconhecidas pelas
leis de seu pais c que revalidaram seus diplomas de acordo com a
legislação em vigor;
c) os portadores de diploma de enfermeiros, expedidos pelas
escolas c cursos de enfermagem das forças armadas nacionais c
forças militarizadas, que estejam habilitados mediante aprovaçilo,
naquelas disciplinas, do currfculo estabelecido na Lei n• 775, de 6 de
agosto de 1949, que requererem o registro de diploma na Dirctorin
do Ensino Superior do Ministério da Educuçilo c Cultura.
2) Na qualidade de obstetriz:
u) os possuidores de diplomas expedido no Brasil, por escolas
de obstetrizes, oficiais ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos
termos du Lei n'775, de 6 de agosto de 1949;;

-559b) os diplomados por escolas de obstctrizcs estrangeiras, reconhecidas pelas leis do pais de origem c que revalidaram seus diplo·
mas de acordo com alcgislaçilo cm vigor.
3) Na qualidade de auxiliar de enfermagem, os portadores de
certificados de auxiliar de enfermagem, conferidos por escola oficial
ou reconhecida, nos termos da Lei n• 775, de 6 de agosto de 1949 c os
dipl~mados pelas escolas e cursos de enfermagem das forças arma·
das nacionais c forças militarizadas que não se acham incluldos na
letra c do item I do art. 2• da presento lei.
4) Na qualidade de parteira, os portadores de certificado de par·
tcira, conferido por escola oficial ou reconhecida pelo Governo Fc·
dera(, no'stcrmos da Lei n• 775, de 6 de agosto de 1949.
5) Na qualidade de enfermeiros práticos ou práticos de cnfcr·
magcm:
a) os enfermeiros práticos amparados pelo Decreto n• 23.774,
de li de janeiro de 1934;
b) as religiosas de comunidade amparadas pelo Decreto n•
22.257, de 26 de dezembro de 1932;
c) os portadores de certidão de inscrição, conferida após o
exame de que trata o Decreto n• 8.778, de 22 de janeiro de 1946.
6) Na qualidade de parteiras práticas, os portadores de certidão
de inscrição conferida após o exame de que trata o Decreto n• 8.778,
de 22 de janeiro de 1946.

···························································

~ aquela célebre filosofia: "Quem vier atrás que feche as cance·
las". ~ o que estamos fazendo aqui, constantemente. Estamos
aprovando projetes dessa natureza onde realmente não se comprova
uma necessidade urgente.
De modo, Sr. Presidente, que é preciso meditar sobre a
inconveniência desse projeto, para que u Senado niio continue
aprovando projetes dessa natureza. Nilo tem nenhum sentido politi·
co. Político, muitas vezes, de um lado ou de outro, pouco importa,
porque o Banco do Estado de São Paulo atende a todos que pedem,
mas se esquece de que esses compromissos serão pagos.
Ainda hoje, o Sr. Senador Roberto Saturnino falava sobre a
política financeira c cconõmica.
Lembro-me de que, quando no primeiro discurso que fiz nesta
Casa, como Llder da Minoria, cm 1971, cu perguntava qual era a
divida externa do Brasil. O nosso saudoso colega, Senador Filinto
MUller, então Llder da Maioria, achou que isso não tinha nenhuma
importância. Num pedido de informações que enderecei ao Ministro
Dellim Netto, passou-se um ano e ele não respondeu. Eu festejei,
daqui o primeiro aniversário do requerimento de informações. O
Governo também achava quç, não tinha nenhuma importância o
endividamento. Hoje, o Governo vê que o anterior seguiu a mesma
política- a política que cu tinha denunciado desta tribuna. "Quem
vier atrús que feche as cancelas". ~ o que estamos fazendo com os
municípios paulistas- "Quem vier atrás que feche as cancelas".

(Às Comissões de ConstilUiçào e Justiça, de Saúde e de
Educaçao e Cultura.)

Este projeto, Sr. Presidente, embora tenha pareceres favoráveis,
não deve ser aprovado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes. (Pausa.)
Passa-se à

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Sr. Presidente, peço a
palavra.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•
23, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 82, de 1976), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro (SP) a
realizar operação de crédito no valor de Cr$ 1.200.000,00
(um milhão c duzentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 83, de 1976, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.
Em discussão o projeto.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) -Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir O.D[OJeto,
O SR. PRESIDENTtr (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Sem revisão do
orador.)- ~mais um dos projetes, Sr. Presidente, que, no instante
da despedida, agravam a situação do erário municipal e dificulta a
ação dos que vierem depois.
Evidentemente, um prefeito que está na hora de abandonar seu
cargo, às vésperas de uma eleição, não pode comprometer a prefeitu·
ra que ele dirige com uma divida que vai ser paga pelo seu sucessor.
Ora, até contravêm a boa ética, e para que?
Sr. l're&~dcnte, o objcttvo do projeto é para pavimentação asfálti·
ca, não é para um problema de saúde, não é para um problema
imediato da educação. ~para pavimentação asfáltica que o prefeito
deixou de fazer e quer realizar na última hora. Para quem pagar? A
administração que ele preside? Não. Para as administrações que
vierem depois pagar.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Lldcr José Lindoso.
O Sr. José Lindoso (ARENA- AM. Sem revisão do orador)Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvimos a palavra do Senador Ncl·
son Carneiro condenando, cm tese, os projetes que aqui versam
sobre empréstimos para obras a serem realizadas pelas prefeituras
municipais,
O Senado já adotou providências com relação ao problema de
empréstimos. Assim, a Resolução no 62, de I975, estabeleceu um
roteiro. Satisfeitas essas condições, a prefeitura pode operar o
empréstimo. No caso que estamos analisando, todas essas condições
foram satisfeitas.
Acho que o Senado não pode, absolutamente, julgar, de um modo simplório, que um administrador esteja simplesmente endividan·
do o municlpio, sem nenhum outro objetivo. Asfaltar, fazer obras de
saneamento, obras fundamentais para aquilo que hoje se chama a
qualificação da vida e na busca de conferir qualidade de vida a esse
interior, eliminando a pressão das populações que estão nessas cida·
des sobre as grandes metrópoles, leva-nos a examinar com maior
simpatia obras dessa natureza.
Improcedem os argumentos do Sr. Senador Nelson Carneiro.
Os projetes foram devidamente estudados pelas Comissões compc·
tentes, satisfazendo as exigências estabelecidas pelo Senado, cum·
prindo portanto ao Senado liberar, pela aprovação, os projetes aqui
submetidos à alta consideração da Casa. (Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Presi·
dente.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Llder Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o debate em boa hora sus·
citado pelo nobre Senador Nelson Carneiro possibilita o esclareci·.
mcnto da matéria que estamos discutindo para a sua aprovaçilo, cm
seguida.
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com fundamento na argumentuçllo de S. Ex• que nos parece ser abri·
gntórin uma providência representada pelo recxamc da matéria, pel~
Comissão de Constituição eJustiça.
Diz S. Ex•: "A Resolução n• 62 estabeleceu parâmetros, aprova·
dos por este Plenário", o que é exalo. E .diz S. Ex•: "O caso em ·qucs•
tão atende u esses parâmetros e, portanto, nllo podemos negar u
aprovação ao projeto que se encaixa, rigorosamente, dentro dos
limites fixados nu lei",
Entretanto, Sr. Presidente, o que oco·rre no caso concreto e nos
demais projetas é exatamente o contrário. A solicitação não está
enquadrada nos limites fixados pela lei.
Diz o parecer da Comissão de Economia:
"Foram fixados para a dívida consolidada do Município
de Santa Rita do Passa Quatro (SP), de acordo com a Resolu·
çào nq 62, os seguintes limites: quanto ao montante, 2 mi·
lhões e 700 mil: puro o crescimento, 784 mil; dispêndio anual
-limite- 385 mil."
Desses três parâmetros apenas um deles está respeitado, os ou·
tros dois estão superados, pela medida solicitada.
O crescimento previsto, da forma da Resolução n• 62, seria de
784 mil; o crescimento efetivo é de I milhllo e 193 mil. Quanto ao dis·
pi:ndio anual, o limite suportável pelo município, na forma da Resolução aprovada pelo Senado, seria de 385 mil; o dispêndto anual
que esta dívida trará ao município, o novo dispêndio, chegaria ao
total de 53!; portanto, além do limite fixado na Resolução aprovada
pelo Congresso.
Hoje, a Comissão de Economia examinou projetes semelhantes
e adotou uma providência aprovada unanimemente na Comissão:
que esta matéria vú à Comissão de Constituição e Justiça, pura um
exame global da matéria. Ou nós revogamos a Resolução n• 62 e
ado ta mos novos critérios ou devemos zelar para qut: esses limites sejam respeitados.

Ante o exposto, nada havendo no úmbito da compcti:n·
ciu regimental desta Comil;são que possa ser oposto ao pro·
jeto de resolução cm pauta, visto que jurídico c constitu·
clonai. cntcndc::mos ~ut: o mesmo pude ter trumitm;iio
normal.''
V~jn

V. Ex~ que, quando afirmamos foram satisfeitos os par:lmetros estahclecídos pela Rcsoluçilo n• 62, nós não examinamos o
projeto: não estamos, aqui, com os autos. Temos que nos louvar no
purcccr da Comissão Técnica, c este Parecer da Comissão Técnicu
opina pela j uridicidade c o ordenamento perfeito do projeto. Se
V. Ex•. por um problema de interesse de ordem política, no Estado
de Silo Paulo, discorda da conccssllo desses cmprí:stimos, é um
outros problema. É um problema eleitoral de V. Ex•, um problema
politico . .Temos que acreditar naquilo que a Comissão técnica disse c
proclamou. V. Ex• estar contra esses municípios é outro problcmu
que não nos carece apreciar.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não levemos

cm conta o possível aspecto eleitoral, porque isso nos conduziria u

um campo de discussões inteiramente estranho ü matéria aqui focal i·
zada.
Realmente, V. Ex• tem razão. As comissões concluíram nesse
sentido. Mas o que se est:í observando, pela repetição de casos, é
que, realmente, como fundamento para essa conclusão favorável,
apesar de não serem cumpridos os parâmetros fixados pela Resolução n9 62, todos os pareceres contêm a seguinte indicação:
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 26
de novembro de 1975, recomendou a adoção de providências
necessárias à elevação temporária dos parâmetros fixados
pela citada Resolucüo.

Ora. esta consideração que mereceu aprovação, num ou noutro
caso. por motivos de ordc:m excepcional, cstá ..sc transformando em
regra.
Vejam. Srs. Scnadore~. a situação absurda n que estamos sendo
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um
h:vndos: existe uma resoluçilo, proposta pelo Governo c aprovada
aparte?
pelo Senado Federal, que é lei; acontece que o Conselho Monctitrio
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)- Com muito Nacional. segundo consto do processo, recomendou a adoçào de
prazer.
providências nccessárins :'l clevucão temporária desses parâmetros.
O Sr. José Lfndoso (ARENA- AM)- V. Ex• c o nobre Sena· MJs enquanto esses parâmetros não forem elevados, devemos dar
dor Nelson Carneiro vão·me permitir, mus todos os Par<ecres dão, cumprimento a elos.
O que propomos, Sr. Presidente, é: o seguinte: a matéria. com os
c"atamente, nesta conclusUo.
"A Comissão de Economia, na forma regimenta[, depois subsídios aqui trazidos pelo nobre Senador Nelson Carneiro, pelas
de examinar o assunto c considerando terem sido atendidas razões invocadas pela Liderança da Maioria e pelos dados que traze·
todas as determinações legais pertinentes à cspí:cic, conclui mos neste momento. sornados aos dados constantes das matérius,
hoje, examinadas na Comissão de Economia, porque a série de pro·
por apresentar projeto de resolução aprovando o pedido.
Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competên· jctos que estão chegando il Casa com esta característica de superação
cia desta Comissão que possa ser oposto ao projeto de resolu- dos parâmetros não pode deixar de exigir da Casa uma providéncia
çllo em pauta, visto que jurídico c constitucional, entendemos que nos parece mais rigorosa.
O que propomos i: apenas o seguinte: que se remetam estas mati:·
que o mesmo pode ter tramitação normal,"
rias :\ Comissão de Constituição e Justiça para que ela examine a
O Senador Nelson Carneiro assinou com restrições, rclutivamen· convcnii:nciu ou a possibifidade de não darmos cumprimento a uma
te ao Parecer n• 83/76. Relativamente ao Parecer n• 85, no projeto de resolução aprovada pela C usa,
interesse da Prefeitura de Cutiouá, Suo Paulo:
Parece-nos que o debate da matéria nu Comissão, onde o a~·
sunto podcrú ser examinado com a tranqUilidade e os dados adicio·
"No âmbito desta Comissão, há a ressaltar que o projeto
nais que já constam dos projetas encaminhados à Comissilo de Cons·
obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constituiçüo à
tituiçilo c justiça, só podcrâ contribuir para um exame mais objctivo c
norma legal (Resoluçito n• 62, de 1975), c o disposto no Re·
pura uma dcliberaçüo que evite uma decisão inteiramente arbitrária.
gimcnto Interno (art. !06, item II c urt. 100, item lll).
Estabelecemos os limites, vem um projeto acima dos limites c nós o
Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramita·
aprovamos
sistematicamente, fundados num parecer do Conselho
çüo do projeto,"
Monetário, que tcriu recomendado a elcvuçilo desses parâmetros. Ou
revogamos a resolução c aprovamos todos os pedidos, ou respci·
No número 87, Município de Piraju, Estado de V. Ex•:
ta mos os puni metros que foram fixados,
"A Comissão de Economia, nu forma regimental, depois
Neste sentido, Sr. Presidente, encuminhnmos à Mesa um requc·
de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas ri menta, pedindo o rccxame da matéria pela Comissão de Constitui·
todas as determinações legais pertinentes à espí:cie, concluiu çiio c Justiça c, nessa conformidade, é adiada a discussilo c votação
por apresentar projeto de rcsoluçilo aprovando o pedido.
da matéria, tanto deste como dos projetas que vêm a seguir, sendo
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esse exame muis acurudo du matí:riu, (Mui to bem I)
O SR. PRESIDENTE (Mugalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Lindoso.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•·Secretário.

O SR. JOSf..: I.INDOSO (ARENA - AM. Sem revisão do
orador,) - Sr. Presidente, a Liderança da Maioria, numa homenagem iis Comissões 'Técnicas, principalmente à Comissão de
Economia, proclamou o reconhecimento do bom ordenamento
destes processos, O nobre Senador ·Franco Montoro, em nome da
Minoria, traz argumentos.. que levam a uma conclusão: a Resolução
n• 62, estubelecida pelo Senado, não está sendo cumprida pela
Comissão de Economia,
Considero esse aspecto digno. de renexão, De forma que, conside(ando a importância desse a(gumento, subscrevemos·a solicitação
de S. Ex• para mandar à Comissão de Constituição· e Justiça esses
processos, procedendo-se assim a um reexame completo da matéria,
(Palmas.)

REQUERIMENTO N• 143, DE 1976

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário,
~lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 141, DE 1976

fi lido e aprovado o seguinte

Nos termos do art. 310, alfnea b, do Regimento lnterno;-reqaciro adiamento da discussão do Projeto de Resoluçào n• 25/76, a fim
de que seja encaminhado ao recxame da Comissào de Constituição e
Justiça,
Sala das Sessões, em 28 de abril de 1976. -·Franco Monroro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhàes Pinto) :.... De acordo com a
deliberação do Plenário a matéria sai da Ordem do Dia pura ·o
reexamo da. Comissão de Constituição c Justiça,
O SR. PRESIDENTE (Magalhàcs Pinto)-l!em 4:
Discussão, em turno único, do Parece.r da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 41, de 1976 (n•
49/76, na origem), de 8 de março do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República-submete ao Senado Federal
a escolha do Sr. Nestor Luiz Fernandes Barros ·dós· Santos
Lima, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, pura exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Suriname.

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n• 23/76, a
A matéria constante da pauta, nos termos da alfnea h do art. 402
fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituido Rc:gimento Interno, deve ser uprcciada cm sessão secreta.
ção e Justiça.
Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
Sala das Sessões, em 28 de abril de 1976.- Franco Montoro.
de ser mantido o preceito regimental.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário a matéria sai da Ordem do Dia para o
(A sessão torna-se secreta às /8 horas e 45 minutos e volta
a ser pública às 18 horas e 55 minutos.)
reexame da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-ltem 2:

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais haDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• vendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária
24, de 1976, (apresentado pela Comissão de Economia como de amanhã a seguinte
conclusão de seu Parecer n• 84, de 1976), que autoriza aPrefeitura Municipal de Catiguá (SP), a realizar operação de crédito no valor de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros),
ORDEM DO DIA
tendo
PARECER, sob n•85, de 1976, da Comissão
-I- de Constituição e Justiço, pela constitucionalidade e
Votação, em turno único, do Requerimento n• 85, de 1976. do
juridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, !•-Secretário. Sr. Senador Lourival Baptista e outros Srs. Senadores, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado
lida e aprovudo o seguinte
pelo Presidente do Superior Tribunal Militar, Brigadeiro Carlos AI·
berto Huet Oliveira Sampaio, na sessão realizada no dia 2 de abril de
REQUERIMENTO N• 142, DE 1976
1976, no Superior Tribunal Militar, cm comemoração ao 12• aniverNos termos do art. 310, alfneu b, do Regimento Interno, sário da Revoluçüo de 31 de Março.
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n• 24/76,
-2u fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissilo de Constituição e Justiça.
Votnção, cm turno único, do Requerimento n• 91, de 1976, do
Sul a das Sessões, em 28 de abril de 1976.- Franco Montoro,
Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em caráter defiO SR. I'I!ESillENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a nitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1976, de sua uutoria,
deliberação do Plenário a matêriu sai da Ordem do Diu pura o rc-exa- que estabelece novos padrões de remuneraçüo profissional mínima
uos engenheiros, arquitctos c engenheiros agrônomos, c dá outras
me da Comissão de Constituição e Justiça.
providências.
OS!!, PRESIDENTE (Magulhàes Pinto)-ltem3:
-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
Votação, em turno único, do Requerimento n• 92, de 1976, do
25, de 1976 (apresentado pela Comissào de Economia como
conclusão do seu Parecer n• 86, de 1976), que autoriza a Pre· Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
fcituru Municipal de Piruju (SP), u realizar operuçào de cré- Anuis do Senado Federal, de entrevista do Ministro Rangd Reis,
dito no valor de Cr$ I ,000.000,00 (um milhão de cruzeiros), publicada no jornal Última Horn em 5 de abril de 1976,
tendo
-4PARECER, soo u• 87, de 1976, du Comissào,
Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümara n• 101,
- de Cunstitulçilo c Justlçu, pela constitucionalidade e
jul'idicidade.
de 1975 (n• 327-B/75, nu Casu de origem), que acrescenta parágrafo

e
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gatórios estudos sobre trânsito, no ensino de I' c 2• graus, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 175, de 1976, da Comissão
de Educação e Cultura.

-5Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Ld do Senado n•
171 de 1974 de autoria do Sr. Senador Milton Cabral, que .define
regi,me cspeclal de assistência médico-social, a ser prestado à criança
pelo Instituto Nacional de Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n•s 54 c 55, de 1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc; e
-de Legislação Social, favorável.

-6-

Discussão, cm primeiro turno .(apreciação preliminar da consti·
tucionalidadccjuridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento ln·
terno), do Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1975, do Sr. Senador
Orestes Qué:rcia, que dispõe sobre proporcionalidade obrigatória de
trabalhadores de idade igual ou superior a 45 anos no quadro de pes·
soai das empresas, nas condições que especifica, c dú outras provi·
dências, tendo
PARECER, sob n• 132, de 1976, da Comissão:
- de Constituição c Justiça, pela injuridicidadc.
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às I 9 horas.)

51• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 29 de abril de 1976
PRESID~NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- José Guiomard- Evandro Carreira- José
Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco
-Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Helvidio Nunes,Petrônio Portella - Mau~o Benevides - Wilson Gonçalves Agenor Maria - Domício Gondim - Ruy Carneiro ...., Augusto
Franco - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro -Orestes Quércia
- Lázaro Barboza - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Otair
Becker- Paulo Brossard.
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. 1•-Sccretário vai proceder à leitura do Expediente.

PARECERES
PARECERES.
N•S 248, 24!1, lSO E 251, DE 1976
Sobre o Oliclo."S" n• 47, de 1974 (n! 131, de 3·de dezembro de 1974, na origem), do Senhor Go.ernador do Estado de
Minas Gerais, solicitando autorização do Senado Federal,
para alienar áreas de terras devolutas do Estado de Minas
Gerais,' à Vale do Embaúba Renorestamento Lida., com sede
em Rio Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais, para
implantação de projeto de reflorestamento.
PARECER N• 248, DE 1976
Da Comissão de Constituição e J ustlça

I'; lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Depurados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•26, DE 1976
(N• 1714-C/73, na Casa de origem)
Torna obrigatória a utilizaçio do "Relatório Padrio de
Acidentes de Trânsito", a ser preenchido após cada ocorrência
de trãnsito, e determina outras providências,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica instituída a obrigatoriedade do preenchimento,
pelo patrulheiro ou guarda de trânsito, do "Relatório Padrão de
Acidentes de Trânsito", após cada ocorrência com veículo automotor.
Parágrafo único. O relatório referido neste artigo será estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, na regulamentação deste
diploma legal.
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias,
Art. 3• Esta Lei entrarú em vigor na dutu de sua publicaçilo, revogudus us disposições cm contrl~rio.
(1l Comissão de Transportes, Comunlcações.e Obras Públicas.)

Relator: Senador Helvídlo Nunes
Com o objctivo de contornar o óbice estabelecido no nrt, 171, §
\\nico, da Emenda Constitucional n• I, de 17 de outubro de 1969, o
Governador do Estado de Minas Gerais solicita, através do Oficio
"S" n• 47, de 1974, prévia autoritação do Senado Federal para
alienar áreas de terras devolutas daquele Estado à Vale do Embaliba
Reflorestamento Ltda, com sede cm Rio Pardo de Minas, ao prcçp .
mínimo de CrS 30,00 (trinta cruzeiros) o hectare, para implantação
de projeto de reflorestamento, cujo pcrfiljâ foi aprovado pela Fundação Rural Mineira - Colonitação c Desenvolvimento Agrário RURALMINAS, entidade pública institulda pelo Estado, c· pelo
Instituto Estadual de Florestas -JEF, autarquia estadual.
A política de reflorestamento de Minas Gerais visa, atravi:s da
conjugação do esforço estatal ao do empresariado, a implantação de
"Distritos Florestais", os quais "são uma garantia da consolidação
da economia agrária mineira, objetivando disciplinar a atividadc
florestal, com a aglutinação de projetas de reflorestamento c orientação da aplicação dos investimentos".
No oficio que dirigiu ao Presidente do Senado, o Governador
mineiro justifica a operação por "tratar-se de áreas reconhecidamente devolutas, desocupadas c inexploradas, mesmo porque, no
estágio atual nüo se prestam à agricultura c à pecuária. São grandes
chapadas ociosas e vazias, cuja vocação é, sem dúvida, o reflorcstam~nto".

E mais adi unte o mesmo documento informa:
"Após obtida u necessária autorização do Scnudo Federal, ... o
Estudo exigirá o projeto definitivo de rcflorcstumcnto, para ser
npreciado e, se aprovado, emitirá titulo definitivo de propricdudc,
consignando cláusulns, que assegurem o cxato implemento das
obrigações assumidas pelo adquirente das terras, inclusive a

,.,
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cronugn1m01 de cxccuçiiO ... "

.

2. Instruindo o ofício do Chefe do Executivo de Minas Gcrnis,
cncontntm·sc o antcprojcto de reflorestamento a que se propõe a
Embaud", parecer têcnico que con.clui por que o perDI apresentado
pode ser sclccionado para compor as áreas dos Distritos Florestais,
documento comprobut6rio da idoneidade .da Empresa,. fornecido
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, currlculúin •ilae
dos Diretores c termo de compromisso firmado pelos futuros
adquirentcs das terras devolutas.
3. Nos lermos do art. 109, § único, combinado com o urt. 408,
umbos do Regimento Interno do Senado Fcdcrul, a matêria foi,
iniciulmentc, eX<Iminada pela Comissão de Legislação Sociul, que,
por interm~dio de lúcido purecer do Scnudor Accioly Filho, pediu;
preliminarmente, a audiência desta Comissão, tendo cm vista• o
dispositivo inserto no art. 194, § único, da Constituição do Estado
.de Minas Gerais.
4, A solicitação do Governo mineiro há de ser examinuda,
pois, à luz da lei "interna corporis" do' Senado c, em seguida, do
aparente conflito de dispositivos constitucionais, cumprindo expli·
citar, antes, que a esta Comissão compele (urt. 100, n• 21), ulêm dos
aspectos relu ti vos 11 constitucionulidadc c juridicidude, igualmente o
exnme do mérito da matéria.
No que tange à adequação do pedido às normus regimentais,
começo por tnmscrcver, atf: mesmo para oricntaçüo do Suplicante, o"

art. 407 do Regimento:
"Arl. 407. O Senado se pronunciará sobre a alienação ou con·
cessão de terras públicas com úrea superior a 3.000 ·(três mil)
hectares, salvo para execução de planos de reforma ugrúria (Consl.,
nrl. 171, pari1grufo único), mediante . pedido de autorização,
formulado pelo qovernador do Estado ou Território rcspcclivo, ins·
truido com:
a) planta e descrição minuciosa das terras objcto da truns:~ção,
esclarecimentos sobre o destino que se lhes pretende dar c rurZàcs
justilkativas do ato;
'
h) nome c nacionalidade da pessoa física ou jurídica
comprudora, capacidade de exploração c idoneidade profissional;
c) planta c descrição de outras lcrrus que o adquirente possuu,
com especificação da respectiva í1rca de utiliz;:tçào;
d) p:~rcccr do ôrgão competente, nos Estados, sobre as condi·
~·ões agrológicas, ecológicas c clim{ttícus úns i1reas objcto dc •tlh:na ..
~rio \..'lU concessão, hem como dt: SLHI posição cm f~tcc dos transportes
aos centros consumitlorcs:
L') csclurecimcntos sobre u existência, nu área cuja alienução se
prctcnd:~:

I - de posseiros com mais de 10 (dez) unos ininterruptas de
ocupaçüo;
,2- de silvícolas.
~ I Y TratantJo .. sc de concessão ou alicnuçilo nus zon:ts u que se
refere o art. ~9 da Constituir,;üo, o pedido de autorização será
cnc:~minhado :~o Scn"do com prévio assentimento do Conselho de
Scgurarw" NadonHI.

. #2° Glicito " qualquer Senador, da representuçüo do Estudo,
t'ncaminlwr, ii Mesa, documento destinado u comph:mcntur 11 instruc,fio ou o esclarecimento da mutéría."

Face à clareza do dispositivo citado, fácil 1: concluir que· o
deferimento do pedido depende do integral cumprimento das exigên·
cins arrohtdas. especialmente das constantes dus letras a, parte ini .. ,
cinl, c c e, inclusive n.,s 1c 2.
Com respeito às dúvidas suscitadas relativamente a dispositivo
da Constituição de Minas Gerais, cabe examiná-lo em face do
disposto no urt. 171, §único, da Lei Magna do Pais.
Inicio por transcrcvcr.os dois preceitos:
Con~lituiçiiÓ Federal:
"A ri. 171. ........................................... .
l'ar(lgrafo único - Salvo pura execução de planos de reforma
ugri1ria, nào se furá, sem prêvia aprovação do Senado Federal,
alién:1çiio ou concessuo de terras públicas com ãrea superior. •· três
mil hccturcs."

Conslituição do Estado de Minas Gerais:
"t\rl. 194 ............................................ ..
Parágrafo único. Salvo para execução de plano da. reforma
agrúria, não se farú, sem prévia autorização du Assemblêia Lcgis·
l•lliva, ulienação ou concessão de terras públicas, com área superior a
750 hectares, ressalvado o disposto no art. 171, parágrafo único, da
Constituiçfio r:edcral."
Afora a troca de substantivos, embora equivalentes lexicumenlc,
na reduçiio de 3.000 pura 750 hectures, e da oportuna ressalvu no
lin"l do tc.<to da Lei Maior de Minas Gerais, os dois dispositivos
tr~1çam normas concorrentes e purálelas. mas não connitantcs.
Com efeito. a indispensabilidade da prévia aprovação do
Scn;u.lo Fccleral; tlata ~'enia, n5o acarreta a dcsncccssidadc da unte"cipada autorit.:.u;ào da Asscmbléia Legislativa, consoante purccc
cn tender o Governo mineiro.
A boa exegese do lc.\lo de Constituiçilo mineira indicu que nas
ttlicrwcõcs c concessões de tcrms públicas, com área acima de 3.00
hcctan:s, tamb~m é imprescindível autorizução do Legislativo
Estadual.
P,>dcri:~ a ,\sscmbléia fazê-lo? Entendo que sim, pois que não
cstahdcccu mínimo superior ao da Constituição. Ao contrúrio,
limitou, li.xou :tlindc m:tillr de suu competência.
De nutra rartc, c.xplicitou a Curta ~-f:tgnu minciru, autolimit:~da 'l""nto ao múximo, por obediência à Constituição Federal, que
d~:vc haver, nu ümbito cstaduul, um limite de i1rcu pura a concc:;sào
ou :llic'rwdio de terr:ts, que não pode ser, sem prévin autorizu~U·o da
Asscmhléi:~. s1.rpcrior a 750 hecturcs.
:-lo particular, criou c definiu compctênciu própria, que não lhe
·i: Ucfcsn na Cunstituir;rtll Fcd~:rul.
Assim, no primeiro caso, decidiu concorrer com o Scn;~do, na
dt:fesu de int~o:re,'ises purarnt:nte estaduais; llil scgundtl hipótese, Sem
f~.:J'ir a Lei ~l:tior l;ctlcral, 111:111ifcstou c c:~prcssou as suus tltrihuiçõc.:s
cspcdfic:rs.
·
O Scrwdllr :\ccioly Filho sintetLmu, :rdmiruvelmenlc, u 4ucstào:
"Nrw parece correto o r:u:rndnio que concluo\ por ser da Assern·
hl~i:t a compctCncia sl) rara llpirwr sobre :tlicn:rçüo de Crrcns de 750 "'·
J.OOO IH.:ctarcs. " :rtrihuiç:'io do s~.·nado nada tem a ver COOl :1
cnmrctência dos Poderes du Estado-membro. Ali deve csg,otar-sc :1
dclihera~·:io de: tLll.los LlS L'Hg~ws do Estado·mcmhro, p<tnl depois h:t·
vc:r n prnnurH.:imncntn d~) SerwUn. Ess:1 irllcrv~:nr,;ào do Senado cm
nc!_!úcin dos Fstados nrw pode importar crn restri~·no lt compctênciu
de um llll nutro Li os Pmlcn:s Lu~.:uis, mas tão-só ii própri:t comrctên·
1.:ia dD Est:tdo,"
S. De n:stll, :1 cnmretênd:~ de c1ue se invc.~tiu a t\sscmbl~i:t d\!'
· ~linas Gcrais. traduà.J:J no art. 19-l, ~ t.'rnico,jú transcrito, n mim me
parc.:~.:e legitima, pois que nrtL> estú contidu na vctlnçàn de que trutu o
:1rt. 91', m:ts, :tn contr:'rrh1, dcnui llll principio constitucion:tl cansa ..
grado no an. I J, scgundn o qu:rl '\1s J.:st~dll organizar·sc-Uo c reger..
se-:io pelas ('tmstitui'-·lics L· leis que :tdotarcrn., .· ",

-5656. Isto posto, há de ser incluído entre as providências que deve
rão ser tomadus, pelo Governo de Mi nus Gerais, para que o pedido
que formulou possn alcançar plcnu trumitnçiio no Senado Federal, jã
cxumím1dus no corpo deste parecer, também a necessária autoriza·
ção da Asscmbléiu Lcgislutivu Estadual.
fi o parecer.
Sala das Comissões, cm 2S de junho de 1975. - Accloly Filho,
Presidente- HcMdlo Nunes, Relator - Henrique de La RocqueDirceu Cardoso- Leite Chaves- Eurico Rezende- Jooé UndosoNelson Carneiro.

Sala das Comissões, cm 18 de março de 1976. - Ndson
Carneiro, Presidente - Accioly Filho, Relator - Henrique de La
Rocque- Franco Montoro- Domíclo Gondlm, vencido.
PARECERES
N•sl50 E 2~1, DE 1976
Sobre o Projeto de Resolução n• 49/76, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica,

PARECER
N• 249, DE 1976

PARECER N• 250, DE 1976.
Da Comi!ISào de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes

Da Comissão de Leglslaçio Social, sobre o Ol!clo "S"
n• 47/74, que trata de autorização para allenaçio de terras
públicas do estado de Minas Gerais.
·
Relator: Senador Accloly Filho

Através do Ofício "S" n• 47, de 1974 (Ofício n• 131, de 3·12· 74,
na origem), o Senhor Governador de Minas Gerais solicitou autorilnçiio do Senado Federal para alienar áreas de terras devolutas da4uele Estudo, para implantação de projeto de reflorestamento.

2. Distribuído ü Comissão de Legislação Social, relatou o proI. O Senhor Governador do Estudo de Minas Gerais dirigc·se,
nos termos do urtigo 171, par~ grafo único, da Constituição, ao Sena- cesso o nobre Scn~1dor Accioly Filho, que, após lúcidas considera·
do Federal, solicitando autorização para alienar terras públicas com çõcs sobre n mméria, terminou por requerer a 'audiência prévia dtt
Comissno de Constituição c Justiça.
8 mil hectares, Joculizadas.no Município de Rio Pardo de Minas, à
empresa Vale do Embaúba Rcflo.restamento Ltda., sociedade comer·
J. Designado relator, ofereci à proposiçito o parecer anexo, no
cial brasileira com sede em São Paulo.
4ual relacionei, par<1 que o proce><o pudesse ulcançar normaltrami·
2. A Assembléia Legislativa local autorizou a alienação,
consoante se vê da Lei n• 6.637, de 2 de outubro de 1975. Dessa tução, as c:..:igênci:as de ordem constitucional c regimental indispcnsá·
autorização legislativa consta a área a ser alienada c o respectivo prc· veis.
ço, que será de CrS 30,00 o hectqrc.
Supridas que forum, ji1 pelo novo governante de Mimts Gerais,
3. O Ofício do Governador do Estado informa tratar-se de lirea us omissões originais. cm segundo parecer sustentei a normalidudc
de terras dcsocup:tdas e inexploradas, que não se prestam às ati vida· do processo. E'C1t:l Comissão lhe deu, então, un:inime apoiamento.
des da agricultura c da pecuária.
A adquirente da área a destinará ao rcnorestamento, pois as tcrRemetido it ComiS>ão de Legislação Social, o pleito do Estado
rmi constituem grandes ch~\padas ociosas e vazias.
de Minas Gerais, m:tis uma vez relatado pelo nobre Senador Accioly
O empreendimento, segundo o Ofício do Governador do Esta· Filho, mereceu aprovação daquele Colegiada, traduzido cm Projeto
do, rcpresentarú reforços substancial para a política desenvolvimen- de Resolução.
tista de Minas Gerais c possibilitará, aindu, a criação de fonte de novos empregos di retas c indirctos, com inúmeros bt!nefícios sociais c
Assim, do ponto de vista da. constitucionalidade cjuridicidude,
cconômicos para a rcgiito c para o equilíbrio ecológico.
o parecer é por que seja aprovado o Projeto de Resoluçito oferecido
4. O processo está instruído com os documentos e informações
pel:t douta Cnmissão de Legislação Social.
exigidos pelo artigo 407 do Regimento Interno.
·
S. O meu purcccr i: pela concessão da autorização solicitada,
Sala das Comissões cm, 24 de março de 1976.- Aecioly Filho,
nos termos do seguinte
Presidente- Helvídio Nunes, Reluto r- Orlando Zancaner- Euri·
co Rezende - Nelson Carneiro - Henrique de La Roeque - Leite
Chaves.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•49, DE 1976
PARECER :>O• 151, BE 1976

Do C'omlssiio de Agricultura
Autoriza o E•tado de Minas Gerais a alienar terras públl·
casque cspcclflca.
O Congresso Nacion:tl decreta:
i\rt. I• Ficu o Estado de Minus Gerais autorilado a alienar, à
empresa V:tle do Embaitbu - Renorcstamcnto Ltda., uma área de
terras públicas sinwda no' Munidpio úc Rio Pardo de Minas, com 60
(sessenta) mil hectares.
·
Art. :!Y A presente Rc:soluçào cntrarú cm vigor"" dnta dn sun
puhlícaçào.

Relator: Senador Renato Franco

Com o Offcio n• Sf47, de 1974 (n9 131/74, nu origem) o Go·
vcrnndor do Estudo de Minus Gerais, apoiando-se nos termos do
p:trúgrnfo único, do urt. 171, da Constiiuiçilo, requer uo Senudo Fc·
dcrul autorização prévia pura alienar sessenta mil hectares de tcrr:ts
devolutas do Estado de Mi nus Gerais,:\ empresa Vulc do Embaúbu
Reflorestamento Llda., com sede cm Rio Pardo de Minas.
Destina-se n área cm rcferi:nciu à implantação de amplo projeto
de rcflorcstnmcnto, que contribua parn estimular os "Distritl1S.
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Florestais" do Estado c proporcione a conjugação de esforços do
empresariado c do poder público.
A filosofia do Governo mineiro é que os chamados Distritos
Florestais constituem garantia de consolidação da economia
estadual, pois disciplinará a atividadc florestal "com a aglutinação
de projetes de reflorestamento c orientação da aplicação dos investimentos".
De acordo com Oficio do Governador de Minas, "a criação dos
Distritos Florestais carreará para o Estado investimentos de vulto,
cm face da enorme procura de terras, por grandes empresas nacionais que, visando a aproveitar os incentivos fiscais c o preço baixo
das terras, desejam implantar no Estado projetes de reflorestamento".
inicialmente, a empresa interessada na aquisição dos sessenta
mil hectares de que trata o presente .Projeto de Resolução, propôs
realizar investimento da ordem de CrS 188.357.000,00 (cento c
oitenta c oito milhões, trezentos c cir.qUcnta c sete mil cruzeiros). E,
no documento encaminhado a esta Casa, salienta o Governador:
"Após obtida a necessária autorização do Senado Federal, não obstante o elevado conceito da Vale do Embaúba
Reflorestamento Ltda., o Estado exigirá o projeto definitivo
de reflorestamento, para ~cr apreciado c, se aprovado, emitirá titulo definitivo de propriedade, consignando cláusulas,
que asseguram o·exalo implemento das obrigações assumidas
pela adquirente das terras, inclusive, a completa implantação
do projeto de reflorestamento, nos termos do cronograma de
execução nele contido,"
Na Comissão de Legislação Social, o processo mereceu amplo
estudo. Os documentos necessários à instrução foram solicitados c,
depois de perfeitamente instruídos, obteve o competente Projeto de
Resolução.
A Comissão de Constituição c Justiça considerou a matéria
ajustada às normas constitucionais e jurídicas, vindo a esta
Comissão de Agricultura, para apreciação do mérito.
Recentemente, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, realizou o zoncamcnto económico florestal do Estado de
Minas Gerais. Considerou essa Unidade como apresentando condições peculiares, no quadro da economia florestal brasileira, pois suas
matas nativas ficaram reduzidas a menos de cinco por cento do
território estadual, fazendo com que as tradicionais indústrias
madeireiras passassem a depender da importação de matéria-prima e
de subprodutos de madeira de outras regiões d~ País. Frisa:
"Por outro lado, com um consumo de cerca de 19
milhões de cstcres de lenha por ano, concentra-se dentro do
Estado, o maior núcleo consumidor de madeira do País,
sustentando aproximadamente oitenta por cento da produção nacional de ferro gusa a carvão vegetal.
Ainda que a necessidade de carvão vegetal, já há
algumas décadas tenha introduzido a cucaliptocultura no
Estado, as plantações existentes ainda silo insuficientes para
o suprimento do carvão às siderúrgicas.
Esta li!Uitação do potencial lenheiro com base nos
eucaliptais se explica pela disponibilidade de lenha
proveniente das vastas regiões de cerrados c ccrradões,
consideradas, até bem pouco tempo, inesgotáveis c capnzcs
de um fornecimento de carvão cm condições económicas
mais fuvorâvcis."
Ora, sabe-se que se encontra cm vias de implantação cm Minas
Gerais uma estrutura industrial madeireira da mais alta significação,
baseada na instalação de vários projetes de celulose c chupas, que até
1980 deverão alcançar consumo de madeira de eucalipto sem casca,
de 5,33 milhões de cstcrcs, c 653.074 metros cúbicos sólidos sem
casca de coníferas.
Convém assinalar que a Vale do Embaúba, com o objetivo de
implantar imediatamente o maciço florestal qu: se propôs, obteve,

em Rio Pardo de Minas, três mil hectares - contidos na área total
de sessenta mil hectares que pretende adquirir - a fim de desenvolver uma implantação piloto, mediante o plantio de três milhões
de pés de eucalipto, ainda no ano agrícola 1974/1975.
O Projeto de Resolução cm exame é da maior importância.
Deve conter, no entanto, uma retificação: cm vez da expressão "O
Congresso Nacional decreta", deve conter "O Senado Federal resolvc",

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto, com a
modificação sugeridà.
Sala das Comissões, cm 7 de abril de 1976. - Paulo Guerra,
Presidente cm exercício - Renato Franco, Relator - Vasconcelos
Torres- Altevir Leal.
PARECER N• 252, DE 1976

Redação do vencido, para o 2.0 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n.0 115, de
1974.
Relator: Senador Orestes Quércia
A Comissão apresenta a redação do vencido, para
o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do
Senado n.0 115, de 1974, que dá nova redação ao
caput do art. 10 da Lei n.0 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo
··
de Serviço.
Sala das Comissões, em 29 de abril de 1976. Danton Jobim, Presidente - Orestes Quércia Relator - José Lindoso.
ANEXO AO PARECER N.0 252, DE 1976 ..
Redação do vencido, para o 2.0 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n.• 115, de 1974.
Dá. nova redação ao caput do a.rt. 10, da
Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O caput do art. 10 da Lei n.O 5.107, de
13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e- dá outras providências, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. A ut111zação da conta vinculada, para
o fim de aquisição de moradia própria, é assegurada ao empregado que completar, depois da
vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de serviço
na mesma empresa ou em empresas diferentes,
de acordo com as disposições da Lei n.O 4. 380,
de 21 de agosto de 1964, por Intermédio do Banco Nacional da Habitação (BNH), de conformidade com as instruções por este expedidas ou
por intermédio da própria empresa empregadora, quando esta dispuser de imóveis residenciais para vender a seus empregados e mediante
a luterven!êncla daquele Banco."
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as cUspo.slções em contrário.
C: SI!. I'RESIDENTE (Magalhiles Pinto)- O Expediente lido
vai à ptblicaçilo, (Pausa.)

-567A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetes de Lei
da Câmara n• 13, de 1976, c de Decreto Legislativo n• 4, de 1976,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
projetes de lei que serão lidos pelo Sr, I•·Sccrctário,
Silo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N•90, DE 1976
Eleva de 5 para 10% do salário minlmo a cota do salário
famma devida aos empregados que percebam até cinco salários
minlmos, ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica elevada para dez porcento do salário minimo a co·
ta de salário famrtia de que trata o item I, do artigo 7•, da Lei
n• 4,266, de 3 de outubro de 1963, devida aos trabalhadores cuja
remuneração mensal não exceda de cinco salários mini mos,
Art. 2• Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos com
a receita instituida pelos artigos 3• c 7•, da Lei n• 4,266, de 3 de ou tu·
bro de 1963, com as alterações determinadas pelo § 2• do artigo 35,
da Lei n• 4.863, de 29 de novembro de 1965 c pela Lei n• 6.136, de 7
de novembro de 1974,
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições cm contrário,
Justincaçiio
A elevação da cota do salário família para os empregados que
percebem até S salários minimos representa medida de urgente c rigoroso interesse público.
A lei que instituiu o salârio·famrtia (Lei n• 4.266, de 3 de ou tu·
bro de 1963) previa a revisão trienal de seu valor, fixado inicialmente
cm 5% do salário minimo.
Tal revisilo, tamcntavclmcntc, não ocorreu até hoje, decorridos
quase treze anos, a despeito dos recursos financeiros arrecadados
terem sido suficientes para a elevação substancial da cota do salário
família, como demonstra o quadro abaixo:
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO-FAMILIA
(Em mllh•res de cruzeiros)

1%8
Receita , ........ ,
Despesa ...... , .. ,
Saldo ...... , .... .
Saldo acumulado , . 531.841

1!169

1970

1971

900.391
496.903
403,490
935.332

l.l82.413
682,850
499.563
l ,434,895

2.130.671

Dados publicados no Mensário Estatístico do INPS
O saldo da conta do salário-famrtia apresentou, assim, os se·
guintes lndiccs progressivos:
1968
1969
1970
1971

-

CrS 531.841,000,00
CrS 935,332,000,00
CrS 1.434,895,000,00
Cr$ 2, 130,671,000,00

1972 - Segundo cálculos realizados, o saldo, nesse cxcrcicio,
atingiu a 3 bilhões de cruzeiros, ou seja, 3 trilhõcs de cruzeiros velhos.
Como autor da lei do salário·famrtia, encaminhada ao
Congresso ao tempo cm que ocupávamos o Ministério do Trabalho,
temos sulientado desde a sua propositura a necessidade de sua
constante adaptação us condições c possibilidades reais. "Posterior·
mente, diziamos cm. etapas sucessivas, o sulário.famrtia poderã ir ai·
cançando os demais aspectos que o caracteriZam como um dos

instrumentos mais felizes para a defesa da famrtia c a promoção
humana do homem que trabalha". (André Franco Montoro,
"Salário-Fnmllia, Promoção Humana do Trabalhador", cd. Agir,
Rio, 1963, pág. 71).
A necessidade c a justiça dessa revisão foram reconhecidas pelo
Senhor Ministro da Previdência Social, que declarou perante a
Comissilo de Legislação Social do Sonado, cm resposta n nossa intcr·
pclação sobre o' assunto, que o Ministério considerava justa a medi·
da "mas com a limitação do beneficio apenas àqueles situados no n!vcl de até 2 salários minimos" (DCN-11, 30-6-75, pág. 321 5),
Hoje, com a maior satisfação, verificamos que o salário famrtia
poderá ser o instrumento para corrigir, cm parte, o achatamento
salarial que atinge grande parte dos empregados, notadamcntc os
que recebem menores salários.
·A medida é de rigorosa justiça porque dá mais a quem mais prc·
cisa. Não tem qualquer aspecto inflacionário, pelo contrário, elevará
sem ônus o poder aquisitivo da população. E representa o cumpri·
mcnto do preceito constituciomil que coloca a famnia trabalhadora
sob a protcção especial do Estado,
Esperamos, por isso, sua rápida tramitação c aprovação final do
Congresso,
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1976,- Franco Montoro.
LEGISLAÇilO CITADA
LEI N•4.266, DE3 DE OUTUBRO DE 1973
Institui o salárlo-famRia do Trabalhador, e dá outras
providências.

Art. 7• Ficam fixados, pcriodo de 3 (três) anos, os seguintes
valores relativos à presente lei:
I- de 5% (cinco por cento), para cada quota percentual a que
se refere o artigo 2•:

··············································· ············

Art. 3• O custeio do salário·famllia será feito mediante o siste·
ma de compensação cabendo a cada empresa, qualquer que seja o
número c o estado civil de seus empregados recolher, para esse fim,
ao Instituto ou Institutos de Aposentadoria c Pensões a que estiver
vinculada, a contribuição que for fixada cm corrcspondéncia com o
valor da quota percentual referida no artigo 2•
§ I• A contribuição de que trata este artigo corresponderA a
uma percentagem incidente sobre o salário minimo local multiplicado pelo número total de empregados da empresa, observados
os mesmos prazos de recolhimento, sanções administrativas c penais
c demais condições estabelecidas com relação as contribuições dcs·
ti nadas ao custeio da Previdência Social.
§ 2• As contribuições recolhidas pelas empresas, nos termos
deste artigo, constituirão cm cada Instituto, cm "Fundo de
Compensação do Salário-Famllia" cm regime de repartição anual,
cuja destinaçilo será exclusivamente a de custeio do pagamento das
quotas, não podendo a parcela relativa às respectivas despesas de
administração exceder de 05% (meio por cento) do total do mesmo
Fundo,

············································· ............. .
LEI N•4.863, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965

Reajusta os vencimentos dos senldores civis e militares,
altera as alfquotas dos Impostos de re11da, importaçio,
consumo e selo e da quota de pre•idência social, uninca contri·
buições baseadas nas folhas de sahirios, e dá outras pro•idôncias.

············

'''''

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

Art, 35 ............ · .. · .. · · " · " · · .. · · " · · " · · · · · " .. " ·
§ 29 As contribuições a que se refere este urtigo integrurUo, com
as contribuições de previdência, uma taxa única de 28% (vinte c oito

-568por cento) incidente, mensalmente sobre o salário de contribuição de·
nnido na legislação social c assim distribuída:
Dos

Das

lleJllrados

empresas

Contribuições

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1976
"Restringe a publicidade de medicamentos aos casos que
especifica, c dn outras providências."
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• A propaganda comercial de quaisquer medicamentos
somente
sêrá admitida:
8,0%
8,0%
I - quando feita por agentes dos fabricantes, diretn c pessoal·
1,2%
mente junto aos médicos c hospitais; ou
4,3%
11 - quando impressa cm periódicos de divulgação gratuita às
1,4%
classes médica hospitalar c farmacêutica.
0,5%
Art. 2• O descumprimento das disposições desta lei acarretará:
I - às empresas de divulgação que aceitarem propaganda de
medicamentos cm desacordo com esta lei, multa de Cr$ 5,000,00
1,0%
(cinco mil cruzeiros);
11 - aos fabricantes, fornecedores, vendedores c quaisquer
2,0%
outros que, por qualquer modo, participem da divulgação de produtos cm desacordo com esta lei, multa de Cr$ 15.000,00 (quinze mil
0,4%
cruzeiros);.
§ I• ·As multas previstas nos itens anteriores serão reajustadas
8,0% 20,0%
anualmente, de conformidade com a Lei n• 6.205/75.
§ 2• A aplicação de multa prevista num dos itens anteriores
não exclui a outra, quando a infraçilo for praticada por mais de um
LEI N•6.136, DE7 DE NOVEMBRO DE 1974
agente.
§ 3• Constatada a reincidência, aplicar-se·á a multa em dobro,
Inclui o salário-maternidade entre as prestaçio da Previdência
incumbindo
ainda aos agentes da r.scalizaçilo apreender o produto
Social.
que estiver sendo anunciado indevidamente c suspender o veiculo de
O Presidente da República,
propaganda por prazo entre cinco (5) c trinta (30) dias.
§ 4• A aplicação de penas compete aos agentes encarregados
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a
de
r.scalizaçilo
da medicina c farmácia.
seguinte Lei:
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. I• Fica incluído o salário-maternidade entre as
prestações relacionadas no item I, do art. 22, da Lei n• 3.807, de 26 revogadas as disposições em contrário.
de agosto de 1960, com a rcdação que lhe foi dada pelo art. 1•, da
J ustiflcaçilo
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
O objetivo do presente projeto de lei, conforme se percebe pela
Art. 2• O snlário·matcrnidadc, que corresponderá à vantagem
simples
leitura de seu texto, í: circunscrever a publicidade de medicaconsubstanciada no art. 393, da Consolidação das Leis do Trabalho,
terá sua concessão cmanutcnçilo pautadas pelo disposto nos nrts. mentos apenas às suas reais necessidades.
O motivo relaciona-se com a defesa da saúde pública e, bem
392, 393 c 395 da referida Consolidação, cumprindo às empresas
assim,
com o passivei barateamento do preço dos medicamentos,
cfetuar os respectivos pagamentos, cujo valor llquido será deduzido
decorrentes
da não necessidade de os fabricantes investirem grandes
do montante que elas mensalmente recolhem ao Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS) a título de contribuições prcvidcnciá· somas em propaganda comercial.
Aliás, a propaganda que usualmente se faz desses produtos, não
rias,
podendo
servir de orientação dircta ao consumidor, uma vez que só
§ I• Nilo se aplicam no cálculo do valor do salário-materniaos
médicos
compete indicar c prescrever medicamentos, acaba se
dade as restrições contidas no § 4•, do art. 3•, da citada Lei
prestando· para onerar demasiadamente o custo dos medicamentos e
n• 5.890, e no inciso III, do seu art. 5•.
§ 2• Serão fornecidos pela Previdência Social os atestados sua comcrcializaçilo, encargo esse que, via de regra, sofre o prejudica·
médicos de que tratam os §§ I• e 2•, do artigo 392, da Consolidação do de sempre: o consumidor.
Niio í: fácil arrostar os grandes interesses que estilo por trás
das Leis do Trabalho.
Art. 3• O salário-maternidade continuará sujeito ao desconto desse problema, mas o alcance social da medida preconizada por
da contribuição previdcnciária de 8% (oito por cento) c à incidência certo virá em favor da apreciação do projeto que ora submeto à
consideração da Casa e que espero a necessária acolhida.
dos encargos sociais de responsabilidade da empresa.
Saiu das Sessões, em 29 de abril de 1976.- Orestes Quércla.
Art. 4• O custeio do salário-maternidade será atendido por
uma contribuição das empresas igual a 0,3% (três décimos por cento)
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de
da folha de salários-de-contribuição, reduzindo-se para 4% (quatro
Saúde e de Finanças.)
por cento) a taxa de custeio do sah\rio-famllia fixada no § 2•, do
mt. 35, da Lei n• 4.863, de 29 de novembro de 1965.
PROJETO DE LEI DO SENADO NY 92, DE 1976
Art, 5• Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no
Introduz modificações ao artigo 472 dn Consolldaçiio das
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação c
Leis do Trabalho
entrará cm vigor no primeiro dia do mês seguinte ao do término
desse prazo, revogadas as disposições cm contrário, especialmente as
O Congresso Nacional decreta:
du. Consolidação das Leis do Trabalho que com ela colidam,
Art. I• O caput do urtigo 472, da Consolidação das Leis do Tra·
Brus!lia, 7 de novembro de 1974; I53• da Independência c 86• da bulho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I• de maio de 1943,
República.- Ernesto Gel se!- L. G. do Nascimento c Silva.
passa a vigorar com a seguinte redução:
I - geral de previdência ..............
11 - 13•-salário ....................
III- snlário·famllia ..... , ....... , ..
IV- salário·cducnçiio .•....... , ....
V- Legião Brasileira de Assistência
'VI- Serviço Nacional de Aprendi·
zngcm Industrial (SENA I) ou
Comercial (SENAC) ......•...•.. , ... ,
VIl- Serviço Social da Indústria
(SES!) ou do Comércio (SESC) , ...... , ,
VIII -Instituto Nacional de Dcscnvolvimcnto Agrário (INDA) . , . , ...... , ,
IX- Banco Nacional de Habitação
Total

...

..

•••••••• ' ••• o •• ' . · · · · · · · · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • •

(À.r Comi.uões de Consriru/çiio e Justiça, de Leg/slarcio
Social e de Finanças,)

"Art. 472 O ufastumento de empregudo em virtude de
exigências do serviço. militar. enscjarl1 u garantiu do emprego
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ser rescindido, a não ser cm caso de falta grávc praticada, ou
circunstância de força maior, devidamente apuradas cm in·
quê rito ndministrativo, a cargo do Ministério do Trabalho."
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
J usliflcaçiio

A evolução das normas de Direito do Trabalho, a nível mundial, tem procurado acompanhar, na medida do possível, o poderio
cconômico dos complexos çmprcsariais, bem como toda uma série
de artimanhas pelo capital engendradas, de tal sorte que, ao tra·
balhador - hipossuficiente, seja assegurado um mínimo de
garantias pura o exercício de sua atividadc.
No Brasil não tem sido diferente. Com efeito, pelas pcculiari·
dades da atividade ou cm razão do desempenho de cargos ou função,
ou ainda em razão de chamamento ou convocação, como é o caso da
garantia que se busca através deste Projeto de Lei, sempre existiram
grupos para os quais se deve cogitar de uma garantia especial. 10. o
caso típico dos empregados que silo convocados para prestar serviço militar regular, isto é:, serviço militar segundo o limite de idade,
os quais, têm, não raro, sido surpreendidos com sua rescisão éontra·
tual, unilateralmente pelo empregador, que, embora não ouse
confessar, assim age porque o empregado ao ficar um ano fora do
emprego, passa a representar um peso morto para seus interesses
empresariais. Por isto, os empregados convocados silo dispensados,
cm que pese a existência de norma, de certa forma poibitiva desta dis·
pensa, consoante o artigo 472, da Consolidação das Leis do
Trabalho, em sua redação atual, cuja modificação ora estamos
propondo.
que, como sabemos, referida norma, diz que não
constitui motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho
o fato de o empregado ser convocado para o serviço militar.
A verdade é que embora a intenção do legislador tenha sido a
melhor possível, no sentido de proteger o empregado convocado
para o serviço militar, na prlltica, entretanto, o que vem acontcccn·
do, é que o empregador vem abusando do direito de despedir,
imotivadamente, empregados assim convocados.
Aliás, este tipo de proteção que ora estamos buscando para os
convocados para o serviço militar já existe para outros grupos, como
por exemplo, para os dirigentes sindicais, os quais, também, cn·
frentaram longa luta cm prol de sua estabilidade provisória, até: chc•
garem ao ideal hoje estabelecido, consoante o § 3•, do artigo 453, da
Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:
§ 3• 1:: vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a
partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de
direção ou representação sindical, até I (um) ano após o final
de seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente sal·
vo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos
desta Consolidaçào."

e

Como se verifica, a garantia de não dispensa, no caso de diri·
gente !indicai, inclusive suplente, é: bem mais cfctiva do que a ~uc
estamos propondo para os trabalhadores convocados para o serviço
rnilitnr, vez que, como visto, vai nté um ano além do término do
mandato
Demais disto, silo os próprios trabalhadores, que, através de
seus órgãos de classe c conclaves, tem, reiteradamente, fixado seu
ponto de vista, segundo o qual a proteçilo legislativa adotada, con·
substanciada no art. 472, sob exame, vem se revelando ineficaz pela
burla dos empregadores, que demitem os empregados convocados,
ou antes ou depois, isto é:, por ocasião do alistamento ou logo após
ser desconvocado.
Ora, se se trata de uma convocação c nilo de uma prestação de
serviço militar voluntária, acrcditnmos que nilo há como nilo se asse·
gurar o emprego dos convocados, sob pena de estarmos praticando
uma injustiça para com uma boa parcela de brasileiros que dedicam,
pelo menos, um ano de vida às nossas forças armadas.

Contamos, pois, com a compreensão de nossos nobres pares c
com a compreensão das Comissões Técnicas, para que, ao fim, veja.
mos estabelecida a garantia que propomos. O presente projeto foi sugerido pelo Sindicato dos Gráficos do Rio de Janeiro, atendendo
recomendação do li Congresso dos Gráficos do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, cm 29 de abril de 1976. -Nelson Carneiro.
LEGISLAÇifO CITADA

DECRETO· LEI N• 5.451, DE I• DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 472 O afastamento do empregado cm virtude das cxigên·
cias do serviço militar ou de outro encargo público, não constituirá
motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por
parte do empregador.
§ I• Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o car·
go do qual se afastou cm virtude de exigência militar ou de encargo
público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção,
por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de trinta
dias, contados da data cm que se verificar a respectiva baixa ou a
terminação do encargo a que estava obrigado. (Ver artigos 60 c 61
da Lei n• 4.375, de 17·8·64- Lei do Serviço Militar, na apg .. 33 i).
§ 2• Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afas· ,
tamcnto, se assim acordarem as partes interessadas, não será
computado na contagem do prazo para a respectiva terminação.
§ 3• Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança
nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do
empregado do serviço ou do local de trabalho, sem que se configure
a suspensão do contrato de trabalho.
§ 4• O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será
solicitado pela autoridade competente dirctamcntc ao empregador,
cm representação fundamentada, com audiência da Procuradoria
Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a instauração
do competente inquérito administrativo.
§ 5• Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento,
o empregado continuará percebendo sua remuneração.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legis/açã~.
Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1!17ó
Acrescenta par4araro único ao utlao n• 305 da Lei
n• ó.OI5, de 31 de dezembro de 1!173, que dispõe sobre os realstros piÍbllcos, e di outras pro•ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 305 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de
1973, fica acrescido de parAgrafo único, com a seguinte redação:
"Art.305, ......................................... ..
Parágrafo único. O valor cobrado pelas custas cartoriais, relati·
vas a quaisquer certidões, buscas, averbações, emolumentos, regis·
tros de qualquer natureza e despczas legais, serA expresso cm desta·
que, no documento requerido ou solicitado, independentemente do
recibo que, obrigatoriamente, sedarA ao interessado".
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio.
Jus,lflcaçio
A medida ora projetada se impõe para coibir nilo só os abusos
cometidos por scrventuários incscrupulosos, como, c, principalmcn·
te, pura resguardar a justiça no cumprimento do regimento de custas
c amparar os interessados que,' muita vez, são ludibriados ou lotados
no seu património.
Sala das Sessões, cm 29 de abril de 1976. -Leite Chaves.
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LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.
Dispõe sobre os reglstros públicos, e dá outras providências.

TITULO VIl
Das Disposições Finais e Transitória•
Art. 305. No exercício de sOas funções, cumpre aos oficiais de
registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devi·
dos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do
oficio.
'

....... ' ......... ·········· .......... , ,, .............. .
(À Comissão de COIISlituiçào e Justiça.)

o SR.

!'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetas lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Secretúrio.
!:.lida a seguinte
Em 29 de abril de 1976.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me
ausentarei do País, no período de 3 a 8 de maio próximo, pura,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos arts. 36, § 2•, da
Constituição e 44 do Regimento Interno, integrar a comitiva que
acompanhará Sua Excelência o Senhor Presidente da República nu
visita oficial ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
Atenciosas saudações.- Senador Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A Presidência fica
ciente. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretario.

!:.lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 144, DE 1976
Senhor Presidente
Nos termos regimentais. requeremos a transcrição nos Anais da
inclusa publicação de O Estado de S. Paulo, de 28 de abril corrente,
sob o titulo "Ministro Pede Cuidado para Julgar Subversão".
Sgla das Sessões, 29 de abril de 1976- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE [Magalhães Pinto) - De acordo com o
urt. 233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento serú submetido ao e.,amc da Comissão Diretora.
Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secrctúrh.1.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 145, OE 1976
Nos termos do urt. 282, do Regimento Interno, requeiro que o
Projeto de Lei do Senado n• 79, de 1976, seja anexado aos Projetas
de Lei do Scmtdo n•s 128/74,89, 164, 189 197, 198 e 226, de 1975,
c 15, de 1976.
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1976. - Accloly Filho,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
llEQUERIMENTO N• 146, DE 1976
Nos termos do urt. 282, do Regimento Interno, requeiro que o
Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1976, seja anexado aos Projetas
de Lei do Senado n•s 27, 40, 45 e 83, de 1974; 78, 177, 249, c 272,
de 1975: 29, 37, 48 e 74 de 1976.
Sala das Sessões, cm 29 de abril de 1976. - Accloly Filho,
Presidente da Comissão de Constituiçuo c Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) .:... De acordo com o
urt. 279, 11, c, do Regimento Interno, os requerimentos serão
publicados c incluídos cm Ordem do Dia.
Há horadorcs inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a puluvru ao nobre Scnudor Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Estou ocupando esta tribuna para fazer uma ligeira retificação
sobre dcclaraçõ;:s a mim atribuídas, no dia de hoje, pela imprensa
local.
Em conversa com os jornalistas desta Casa, fiz algumas
considerações sobre a situação pol!tica nacional, onde não existe
nenhuma novidade. Apenas repeti o que tantas vezes tenho dito, na
apreciação dos rumos que prevejo para o meu País.
Mas, Sr. Presidente, há um detalhe que escapou, naturalmente
de boa fé, aos homens da Imprensa, o qual cu não poderia, de
maneira nenhuma, deixar de retiticar. Quando me referi aos integrantes do MDB que estavam em condições de colaborar
revolucionariamente para auxiliar a institucionalização política deste
País, citei o nome de eminentes figuras da Oposição, todas elas capacitadas e, mais do que isso, homens que têm serviços prestados à Nação, a quem atribuí a missão, como a nós outros da ARENA, não só
de estudar o problema, mas, de procurar ajudar o Presidente da
República nesse sentido. Nilo disse, absolutamente, que esses
homens poderiam ser transferidos para a ARENA, pois seria uma
grosseria minha admitir que exatamentc a cúpula do Partido oposicionista viesse aderir à ARENA. O que cu comentei foi que seriam
homens capazes de, uma vez feita uma reformulação política no Pais,
em que a situação dos Partidos fosse, realmente, reexaminada, numa
fase nova, eles poderiam muito bem colaborar com o sistema revolucionário, para que se encontrassem os caminhos certos para a institucionalização do Brasil.
Devo esclarecer ainda que citei nomes por solicitação dos jornalistas, amigos que conversavam comigo. Limitei-me, apenas, a
citar aqueles mais ou menos da minha geruçilo, com quem tenho
convivido, sem que isto represente qualquer demérito pura aqueles
outros qqe chegaram, os mais novos, também reconhecidamente
patriotas e capazes de colaborar para uma nova fase da Revolução
Brasileira.
E se assim fiz, Sr. Presidente, i: porque continuo a entender que
a Revolução não sofrerá o recuo que muitos pensam que ela está
sujeita a ter. Acho que a Revolução prosseguirá, que devemos ter
presente o futuro do nosso País. Sou daqueles que niio têm nenhuma
ilusão quanto a sua pessoa, nenhuma ambição, pois, nesta altura da
vida, jú disse aqui uma vez, e repito, o que desejo i: que o Brasil
possa, encontrar um caminho certo, seguro, institucionalizar-se, c
com isso dar segurança às gerações mais novas, para trabalharem
para o desenvolvimento da Pâtria.
Tenho quase a certeza de que isto ocorrerá. Outras crises virüo,
mas a minha convicção é de que esse caminho scrâ encontrado.
Conheço bem o povo brasileiro e a nossa imaginação. Inúmeras
foram as crises que o Brasil tem atravessado, e embora mergulhados
no que parecia um abismo, com a nossa imaginação temos conseguido salvar o sistema democrático c a continuidade da vida brasileira.
Niio tenho dúvidas de que assim acontecerá sempre. Mas, desde
já, o que posso fazer i: uma espécie de convocaçilo, tantas vezes renovada, uma advertência, mostrando que a ambiçilo de muitos ou asofreguidão de alguns possam criar dificuldades, gerando novas crises,
com o que só quem perde é o Pais. Pensar que o nosso regime,
alterado por um sistema de uma República com uma instituição
forte, representativamente, prejudica o Brasil lã fora, é ni\o conhecer
a situaçuo cm que o mundo esta vivendo. Pura todas as nações, te-
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democracia. Mas, o que nos importa, c a eles também, isto sim; é a
segurança que podemos oferecer, como regime polftico, para aqueles
capitais internacionais, que têm, no Brasil, sem dúvida alguma o
mnior interesse.
Quando o Presidente Geiscl estava às vésperas de sua viagem à
França, ouvi de muitos colegas meus: "Essas cassações vão prc·
judicar o Brasil". Engano, mero engano. A França, aos estados
Unidos, a todos os países ocidentais ou até aos socialistas, pouco
interessa que sejam cassados, aqui, um, dois, três ou dez brasileiros
que tenham os seus direitos polfticos suspensos. O que interessa é sa·
bcr se o Governo está dando segurança ao regime. nisso que nós te·
mos que nos basear. E a grande vitória da viagem do Presidente Gci·
sei comprova essa accrtiva.
Mais uma vez, repito: está na hora de institucionalizarmos este
Pais, pois ele está governado por um dos homens mais competentes
que o Brasil já teve na sua direção, um patriota, conhecedor de
nossos problemas.
Hoje, ninguém mais nega a sua popularidade. O Presidente
Geisel está apoiado pelas Forças Armadas c possui maioria no
Congresso. Portanto, no meu julgamento, chegou a hora de nós
institucionalizarmos esta Nação, sob a orientação revolucionária,
tendo como Chefe o eminente Presidente da República.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que cu desejava
pronunciar. (Muito bem! Palmas.)

e

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Hclvidio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
Retomo, na tarde de hoje, matéria que foi objcto de cuidados
especiais nas duas sessões legislativas anteriores.
E o faça, parque a cada dia mais me convença de que, dentre as
providências indispensáveis à redução das disparidades regionais,
avulta, pela extraordinária abrangência, a reformulação da mecânica
da Imposto sobre a Circulação de Mercadorias- ICM.
Trata-se de luta cm que ao participante não se pode conceder,
ao menos, o direito de descanso, pais que as intervalos são aplicados
ao estudo, à caleta de dadas, ao manuseio de estatísticas, à obser·
vação dos resultados dos congressos que se realizam c, até mesmo, à
verificação da passividade, da omissão de quantos deveriam constantemente suscitar o problema.
O que importa é que sem outras preocupações do que as _de
impedir o olvido, vez que assunto de tal magnitude não pode ser
desprezado, sob pena do comprometimento do equilibrado cresci·
menta do País, as correçõcs que se impõem sejam sempre lembradas,
constantemente pedidas, vez por outra reclamadas.
Por caridade, não tirem ilações precipitadas.
O Presidente Ernesto Gciscl, cm vários pronunciamentos à Nação, a começar pela realizado na primeira reunião ministerial a que
presidiu, sensível às desigualdades económicas rc~ionais, afirmou
"que o Imposta sabre a Circulação de Mercadorias, representou.
notável progresso cm relação ao antiga Imposto sobre Vendas c
Consignações, ainda distribui inudcquadam'cnte a renda fiscal entre
regiões".
Nilo bastasse a autoridade da palavra presidencial, também o
Prof. Mário Henrique Simansen, Ministro da Fazenda, a partir da
primeira oportunidade cm que, com a responsabilidade da carga que
dignifica, falou~ Imprensa, enfatizou:
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precisa aperfeiçoar as mecanismos de distribuição
das rendas fiscais entre as diferentes Unidades da Federação,
os quais não chegam ao ponto desejável de eqUidade dentro
da ntuul sistemática do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e do Fundo de Participação das Estados c Municf.
pios.~~

Transcorridos dois anos da exteriorização da pensamento
oficial do Governo sobre a espoliadora sistemática fiscal, certo é que
vitórias foram alcançadas com o aprimoramento das mecanismos de
utilização dos incentivos da Imposta de Renda c com o restabeleci·
menta, ainda que por processa gradualista, do primitiva percentual
do Fundo de Participação dos Estadas c Municípios.
Sucesso menos expressivo, mas nem por isso destituída de
importância, foi o obtido por via da instrumentalização, no II Plano
Nacional de Desenvolvimento, dos principias que, na espécie, infor·
mam o programa governamental. Assim é que, no II PND, está inscr·
ta:
" ... as alterações na estrutura do ICM serão orientadas
por dois objetivos: a) assegurar a distribuição mais cqUitati·
va das rendas estaduais pela constituição de um Fundo de
Participação, arrecadado de todos as Estados c redistribuído,
entre outras critérios, conforme a população c o inverso da
renda per caplta; b) evitar guerras de isenções entre Estadas,
firmando-se o principia de que a ICM não é a instrumento
próprio para a diferenciação de vantagens locacianais."
O segundo mandamento enunciada, relativo às ofertas de incen·
tivos especiais, foi consubstanciado na Lei Complementar n• 24, de
7 de janeiro de 1975, mas que, apenas parcialmente, dcu·lhc apli·
cação prática.
que a Lei, por mais sábia, não calhe todas as situações emer·
gentes, não penetra na totalidade das dcsvãos de que é fértil a ar·
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gúcia do poder cconõmico.

Face à realidade inexorável, lã do meu Nordeste, com as cores
carregadas que a força telúrica justifica c explica, vem a desabafo,
mesclado de denúncia:
"Pelo nível de desenvolvimento alcançado por Silo Pau·
lo, tem podido agora se dar ao luxo de dispensar a ICM de
seus agricultores que venham a produzir alguns bens que ou·
trora o. Estado importava da Nordeste. Cria-se, dessa for·
ma, condições mais vantajosas na Sul para exploração de cu!·
turas que até bem pouco tempo, por força de condições climá·
ticas, eram privativas do Nordeste.
O poderio económica paulista financiou inicialmente a
pesquisa para modificar a património genético de algumas
plantos para que pudesse melhor se adaptar ao seu meia
ecológica. Obtidos as resultadas positivos da pesquisa, partiu por·
tanto para a forma de incentivos fiscais, sem as alardes c sem
as discriminações que são feitas no Nordeste, c estimulou ao
pobre e ao rica, ao que tem c ao que não tem terra, mas expia·
ra alguma terra arrendada, e passou a ser o maior produtor
de açúcar de cana, de banana, c o será dentro de poucas anos
de algodão, abacaxi c alguns outros, se uma providência não
for tomada no sentido de corrigir tantas desigualdades".
E mais adiante:
"Nas perfadas de grandes safras de alguns produtos, nos
quais se constata uma oferta maior do que a demanda, a que·
lcs agricultores associados que estão a uma cooperativa. para

niio aviltarem seu merendo jogam o excedente não comercia·
lizado no Nordeste mesmo, a preços abaixo do custo.
Sem o apoia de cooperativas c sem estarem alicerçados
numa economia pujante, os agricultores nordestinos c
especialmente os piauicnscs nunca poderão suportar tais
impuctos.
por esta razão que embora se tenha cm Tcrcsina condi·
çõcs cda faclimâticas excelentes para a produção de hortaliças
as esteja importando de outros centros". (Silo Paula
Abastecendo a Nordeste, jornal O Estado, Tcrcsina, 14/15
de março de 1976, cng• agrônomo José Ivan Dias.)
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Estu citaçilo, de inegável conteúdo ilustrativo, e deixando claro
que não se deseja impedir que os desenvolvidos recorram aos mais
sofJsticudos ensinamentos da tecnologia, mas igualmente que nilo
lhes é líCito recorrer a práticas abusivas de comercializaçilo, volto à
primeira purte do Capítulo XII do II PND- Instrumento de Açiio
Econômicu, precisamente do tfÍulo que trata do "Aperfeiçoamento
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias", vale dizer, da distribuição mais eqOitutivu dus rendas estaduais.
A estu altura, sabido que várias med.idas já foram tomadas pelo
Poder Executivo com o propósito de disciplinar e distribuir, me·
lhormente, as rendas fiscuis, de que é exemplo o Decreto-lei
n' 1.434, de li de dezembro de 1975, que dispõe sobre a criação de
reserva, constituída com recursos do Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, destinada aos Estados
das Regiões Norte e Nordeste, recentemente aprovado pelo
Congresso Nacional, cabe perquirir a respeito do imobilismo governamental em colocar na prática, em efetivar, em acionar o mecanis·
mo que adotou, traduzido no "Fundo de Participação arrecadado de
todos os Estados c redistribuído, entre outros critérios, conforme a
população e o inverso da renda per caplta".
Cobrando, como o faço, a sua operatividade, não lhe manifesto,
por razões que esta Casa conhece, integral concordância.
Aceito-o como ponto de partida para reformulações mais pro·
fundas, como criação que produzirá efeitos mais beni:ficos, ou me·
nos dilapidadores, do que o atual sistema de distribuição dos resulta·
dos do ICM.
No momento, o que mais importa é mudar. O sistema vigente
começa a· ultrapassar a faixa do tolerável. A falência dos Estados e
Municípios será, em breve, a conseqUência inevitável.
Dai n luta que compete a todos. Sem distinção. Mas que não po·
dcrú ser ganha com o indiferentismo, a omissão, o temor, o acamo ..
dumcnto e o acoelhamento, muita vez, dos principais interessados.
Passo aos cxemJllos.
O respeitável Jornal do Brasil, edição de li de janeiro do corrcn·
te uno ln, "Distorção do ICM será examinada", numa antecipação
da pauta dos trabalhos do Encontro verificado em Cuiabã, no perío·
do de 26 a 30 de janeiro próximo passado, assegurou:
"O encontro dos Secretários da Fazenda estaduais com
o Ministro da Fazenda em Cuiabã, no finai deste mês, deverá
servir para um exame cm profundidade dos mecanismos de
ajuda econômica e de redistribuição da renda, com base em
possíveis aju~tamentos nu mecânica do !CM ... A reunião de
Cuiabá antecederá de poucos dias a montagem do perfil da
balança comercial entre os 22 Estados da Federação, com
base no processumento das Gúias de Informação e Apuração
do ICM referente ao movimento de 1974. Pela primeira vez
na história do País se obterá um quadro do comércio interestadual, pelo qual se saberá quem ganha e quem perde nas trocas de comí:rcio, com base na tributação do ICM."
Logo depois, o articulista informa:
.. Durimtc o encontro scriio cstabch:cídos sete temas,
sobre os quais cada Secretário de Fazenda poderá apresentar
proposições, teses ou indicações que serão analisadas por um
grupo de trubaiho previamente designado, cujas conclusões
servirão de orientação para o Governo Federal. , . Entre as
teses que os Secretários dos .:humudos Estudos pobres
defenderão nu reunião de Cuiabá está u du exigibilidade do
!CM nu fase finai do processo econômico, isto ê, no Estudo
consumidor,"

das quarenta oferecidas, versou sobre a necessidade de modificação
da a tua! sistemática de distribuição do !CM.
Os conspípuos representantes estaduais da máquina fazendãria,
na capital de Mato Grosso, durante cinco dias, distribuídos cm sete
Comissões, discorreram sobre "Orientação e Informação ao
Contribuinte", uArrccadação de Tributos", "A Fiscalização de
Tributos", "Processamento de Dados na Administração Tributá·
ria'', .. Cobrança de Débitos Fiscais", uocscnvolvimcnto Técnico da
Administração Tributária" e "Politica Tributária c Administração
do !CM" ...
O Sr, Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• uma
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Com todo pra·
zer, nobre Senador Mauro Benevidcs.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Heivf·
dio Nunes, mais uma vez, minhas congratulações a V, Ex• por essa
obsiinada posição em favor da reformulação da sistemática do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. V. Ex•, na sessão
legislativa passada, foi responsável aqui, salvo engano, por quatro
brilhantes pronunciamentos, em que defendeu, com argumentação
convincente, a necessidade de serem modificados os critérios do
Imposto sobre a Circulação de Mercadoria. Hoje, voltando ao tema,
V, Ex• se refere, nesta altura do seu discurso, à Reunião dos
Secretários de Fazenda na Cidade de Cuiabã, em janeiro deste ano,
e, especificamente, à omissão de teses que significassem a reformula·
ção do ICM. Eu posso explicar a V. Ex• essa omissão. Ela é canse·
qUência, nobre Senador Heivídio Nunes, do receio desses Secretários
cm melindrarem o Sr. Ministro da Fazenda, Prof. Mário Henrique
Simonsen. Então, é a fragilidade com que se defrontam esses Estados,
no que diz respeito a recursos; estão sempre batendo às portas do
Governo Federai. Todos esses fatores levam esses Secretários a um
retraimento natural, receosos de que, defendendo a reformulação,
possam agastar o titular da Pasta das Finanças. Dar a explicação
que encontro para a omissão a que V, Ex•, com a sua autoridade e
conhecimento de causa, alude, neste instante, sobre o comportamen·
to dos Secretários da Fazenda, na Reunião de Cuiabá.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Muito obriga·
do a V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, pelo aparte com que
me honrou. Felizmente para esta Casa e o Congresso Nacional, nãcÍ
fui voz escoteiro em prol da reformulação da sistemática da distribui·
ção do !CM, que teve, também na pessoa de V. Ex•, um dos seus
grandes defensores.
Ainda há poucas semanas, V. Ex• tratou especificamente deste
assunto, no plenário do Senado Federai. Não acredito, também, que
a omissão dos Secretários estaduais possa ser resultante de temor, de
medo, Ao contrário, acho que está havendo, sobretudo, um descaso,
porque o próprio Ministro Mário Henrique Simonscn, na esteira do
pronunciamento do Presidente da República, na primeira reunião
ministerial, sustentou, igualmente, u necessidade da reformulação do
mecanismo do !CM .
Logo, nilo deve haver temor. Esta omissilo deve ser creditada a
outros fatores.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. Ex• que eu
insistu?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Pois nilo. Com
muito prazer ouço V, Ex•

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) -Acredito que todos
esses SecretAries dispõem, naturalmente, de dados que permitiriam,
Rclevadu a noticia que dá conta de que somente nu reunião do u todos eles, a defesa desta reformaiaçilo. Em reluçilo ao meu Esta·
Cuiabá seria apurada e quuntificuda, viu !CM, u expoliaçilo, posso do, por exemplo, V, Ex• sabe que o Centro de Informações FazendA·
informar c dizer a esta Cusu c il Nação que no Encontro de Cuiubú, rins fez o confronto entre us mercadorias que entraram e saíram pe·
reulizado no período de 26 a 30 de janeiro de 1976, exceção da tfmidu ins fronteiras estaduais, c publicou um quadro, cm que se demonstra
mas objctiva voz du representação do Piauí, nenhuma proposição, . que o prejuízo decorrente du cobrança do ICM, no exercício de 1975,
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cxatamcntc permitir ao Secretário uma defesa absolutamente cor·
reta c fundamentada da reformulação do Imposto sobre a Circula·
ção de Mercadorias,
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- O fato é que
aquele Encontro foi marcado pela opção dos Exm•s c DD. Secrctá·
rios de Estado da Fazenda, mas o dado a que V, Ex• acaba de fazer
referência cu o transcrevo, também, no meu pronunciamento.
O Sr. Heitor Diu (ARENA - BA) aparte?

Permite V, Ex• um

O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PI)- Com muito pra·
zcr, nobre Senador Heitor Dias,
O Sr. Heitor Diu (ARENA - BA) - V. Ex• estã coerente cm
pronunciamentos objetivos que vem fazendo nesta Casa, a respeito
da cobrança do ICM. Não sei se foi em aparte a um discurso de
V, Ex• que tive o ensejo de fazer referência, aqui, a um pronuncia·
mento do ex-Ministro Clemente Mariani, cm que S. Ex• mostrava a
necessidade de um rcexame desta situação, cxatamcntc pelo impacto
negativo que a sistemãtica atual fazia refletir-se nos Estados do Norte c Nordeste do BrasU, Foi um exame circunstancial, com a
competência c a vivência do problema que teve o Dr. Clemente
Mariani. De modo que, também aqui, uno as palavras do nobre
Senador Mauro Bcncvidcs às minhas, para trazer a V, Ex• o nosso
apoio, a nossa solidariedade, a este pronunciamento que faz, e não
temos dúvida, de que "água mole cm pedra dura tanto bate até que
fura".

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Muito obrigado, nobre Senador Heitor Dias, pela participação de V. Ex• O incentivo que as suas palavras trazem, representante nordestino que é,
nesta Casa, dã-nos mais forças, para que possamos continuar nesta
luta em que não deveria haver luta, pois que todos reconhecem, a
começar pelo Senhor Presidente da República, que é imprcscindivel,
é imperiosa, a modificação da sistcmãtica do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias.
Quatro dezenas de teses versaram sobre os temas propostos,

O Sr. Itamar Fruco (MDB aparte?

MG) - Permite V. Ex• um

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Pois nilo, nobre
Senador.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- O Senador Mauro Bcncvidcsjll destacou a luta de V, Ex• na revisão da sistemática do ICM;
cu mesmo já tive ocasião de, apartcando V, Ex•, cumprimentá-lo c
aplaudir essa luta que não é só de V, Ex•, mas de todos nós. Mas,
ainda hã pouco ouvi referências de que o Presidente da República
cstã de acordo com essa revisão c S. Ex• o Sr, Ministro também, ~ o
caso de se perguntar: por que então ela não é feita? O que cstâ
havendo? Por que esta demora? Praticamente há um ano estamos,
aqui, falando da revisão da sistemática do ICM. V, Ex•. provavelmente, voltará mais uma vez à tribuna nessa sua luta incessante,
nessa luta vibrante, c a pergunta hã de ficar no ar: por quê? Se o
Presidente está de acordo, se o Ministro da Fazenda também estll?
Gostaria de saber de V. Ex• se isso é possfvel: estamos de acordo
com o Presidente da República c o Sr, Ministro também, por que
não é feita?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Nobre Senador
Itamar Franco, agradeço penhoradamente a contribuição que
V, Ex• traz ao meu discurso. Infelizmente, nobre Senador, não
posso satisfazer a sua curiosidade, porque ela também é minha. E
vou mais longe, ela é de, praticamente, todos os Estados, ela é prati·
camcnte, de todas as Unidades da Federação.
Como não posso satisfazer cm primeiro a curiosidade de V. Ex•
e em seguida a minha, limito-me a cobrar desta tribuna esta modificação que é, por todos os títulos, necessária.
Muito obrigado mais uma vez à valiosa contribuição de V, Ex•
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Hclvfdio Nunes,
permite V, Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Com todo prazer, nobre Senador Agenor Maria.

O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Eu sempre o ouço com
muito prazer porque, na realidade, V. Ex• tem tratado nesta Casa de
todas, seria ocioso repetir, tratando de importantes aspectos da vida um assunto não só palpitante mas de alto interesse de todo o interior:
da administração tributAria nacional.
o problema da modificação da filosofia tributária que passou a vigoPena é que o mais importante, o que mais de perto aproveita a rar no País a partir de 1967, c que empobreceu, verticalmente, todos
todos, o que se relaciona mais intimamente com o crescimento har- os Estados de economia débil cm nosso País. E o que é pior, esse cm·
mônico do Pafs, não tenha sido, com a honrosa cxccção rcf<rida, ven- pobrccimcnto chegou às Prefeituras do interior. O que os Govertilado, quanto mais discutido.
nadores do Estado e os Prefeitos vém fazendo para terem condições
~ o caso de perguntar, sem segundas intenções ou propósitos
de responder pelas suas obrigações para com o funcionalismo
ocultos, mas objetivameritc: serâ que as Unidades da Federação estadual c municipal vem, gradativamcnte, empobrecendo o povo,
estão satisfeitas com os critérios vigentes de distribuição do ICM? de tal maneira, que ninguém sabe ~tê onde vai chegar. As Prefeituras
Será que os Secretários de Finanças dispõem, ao fim de cada mês, de só têm uma opção que é o aumento, astronõmico, dos alvarâs de
recursos próprios para o atendimento das despesas dos respectivos licença, Os Estados, por sua vez, aumentam a pauta, astronomica·
Estados, sem necessidade de injeçõcs financeiras do Poder Central c mente. O que contraria a Constituição. O aumento dos alvarãs de lisem o recurso a empréstimos?
cença pehts Prefeituras c da pauta pelos Governos Estaduais, transRespondo tranqUilamente: creio que não.
formou o tributo- que realmente, V, Ex• diz muito bem - é um
E volto a interrogar: por que não falaram? Por que os eminentes dever de cada brasileiro para com a Nação - num instrumento de
representantes estaduais não expuseram a realidade, e ao invés de for- extorsão. O tributo deixa de ser uma peça legal c um direito, para ser
mulações teóricas de importância secundária não apresentaram c rei- mais uma peça de coação, Dai, o grande problema que, psicologivindicaram, cm conjunto, a reformulação do malsinado mecanismo camente, precisa ser estudado através dessa realidade. O brasileiro
do ICM? Serã que a reclamada modir.cação não serve, diretamcntc, não se negaria a pagar o imposto, desde que esse imposto fosse
a quase todos c, indirctamcnte, à totalidade dos Estados?
dentro das suas possibilidades. Mas o que vem acontecendo í: que o
Recorrendo-se até mesmo à fisiologia, entendo que seria mais imposto cstll acima da rentabilidade do brasileiro comum, prin·
razoável, mais justo c mais equânime repartir o bolo do que pregar c 'cipalmcntc, do pequeno c médio comerciantes, do pequeno c médio
sustentar, como se fez no Encontro de Cuiabd, a conveniência do au· agricultores. Criumos, com isso, uma situação dilicil c de uma com·
menta da arrecadação através de uma campanha que venha a incutir, plcxidadc fora do comum, porque o homem passa a praticar dctcrmi·
na consciência geral, que "pagar imposto é um chamamento cfvico nadas incoerências por força de um tributo que não pode pagar e se
indeclindvel", assim tumbém que muito contribuirá para a "for· acostuma a praticar o erro, praticando-o indefinidamente, De forma
mação dessa consciência cfvico-patrióticu do pagamento do im· que a modificação dessa filosofia, que estd criando uma situação não
posto" a criação de livro próprio, nos cartórios, para o registro de só de complexidade mas quase que de desonestidade, no contri·
protestos dos certificados da Divida Ativa,
buinte, é: preciso ser, realmente, contornada. Parabenizo-me com
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no modificar essa sistemática. Muito obrigado a V. Ex•
O SR.IfELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Quem agradece

acontribuição que V. Ex• traz ao meu discurso sou cu.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fázendo soar a
campainha.)- Lembro ao nobre Senador que seu tempo está esBO!ado.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - E peço dcsculpasno nobre Senador por não poder comentar ajudiciosa·colabo·
ração que acaba de nos trazer, porque o Sr. Presidente já me chama a
atenção para o tempo.
Evidente que a alteração da sistemática da divisão do ICM intc·
rcssa c conv!m a todos.
O eminente Senador Mauro Bcncvidcs informou a esta Casa,
faz pouco tempo, que segundo o Centro de Informações Fazendá·
rias, que promoveu o levantamento das compras c vendas efetuadas,
no Ceará, em 1975, aquele Estado, a titulo de ICM, pa8ou Cr$
731.800.000,00 (setecentos c trinta c um milhões e oitocentos mil
cruzeiros), c reteve, apenas, Cr$ 266.400.000,00 (duzentos e sessenta
c seis milhões c quatrocentos mil cruzeiros) das vendas a que proce·
deu.
E afirmou:
"Verificou-se, assim, uma diferença negativa de Cr$
465.400.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões e
quatrocentos mil cruzeiros), excluídos os derivados de petró·
\ec:·
Feliz ou infelizmente, porém, não é somente na região
nordestina que tais distorções existem e foram apuradas.
Na tese "Balança Comercial do Paraná c o ICM nas Operações
Interestaduais", a situação da pujante prosperidade paranaensc, na
palavra da respectiva Secretaria das Finanças, em Cuiabá, está assim
pintnda:

"Para o total das trocas o Paraná apresentou no período
de 1971/74 uma balança comercial praticamente equilibrada
(-0,3%). Essa situação e resultante de saldos diametralmente
opostos, ou seja, um saldo positivo de CrS 13,3 bilhões na
balança comercial com o exterior e um saldo negativo de
CrS 13,1 bilhões no intercâmbio com outros Estados."
Adiante, mais particularmente, o documento esclarece:
"A balança comercial do Paraná nus operações intcrcs·
taduais tributadas pelo ICM, no período de 1972 a 1974,
apresmta saldo negativo, porém em proporção menor do que
o d~ficil apresentado no quadro ... que inclui as operações
isentas. Enquanto que para o total das operações o deficit
representa 35,6% das saídas pura outros Estudos, ao
considerar-se apenas as operações tributadas o percentual
reduz·•• para 20,0 I%.
Os saldos obtiaos demonstram que apenas a indústria
apresenta resultado favorável do íCM, sendo que o deficit
total no período 1972/74 representa 11,3% da arrecadação
estadual de !CM no mesmo período."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, citei apenas dois exemplos,
buscados no sofrido Nordeste e no próspero c desenvolvido Centro·
Sul, paru demonstrar que nua pode, ao menos nào deve, ser mantido
o utuul sistema depredador dos objetivos que presidiram a substitui·
çi:io do IVC pelo I CM.
Poderia socorrer-me de casos mais berrantes, de situações mais
gritantes e aflitivas.
Cluro que retornarei ao assunto. Tantas vezes quantas forem
necessárias, Mas sempre cm doses homeopáticns, através de sortidas,
pois que u rnatóriu é daquelas que merecem ser constantemente
lembradas.
O próprio Presidente da República, cm discurso proferido nu
scmunu trunsutu, coincidcntemcntc, em Mato Grosso, afirmou mais

uma vez ã disposição do Governo cm promover as alterações que o
mecanismo do ICM está a reclamar.
~ fundamental, portanto, voltar sempre a pedir, sem esquecer
que muitas vozes, ao invés de voz escotcira, produzirão maior
ressonância.
A luta é de todos. Paralelamente aos efeitos decorrentes das
transferências de crescentes somas de recursos dos Estados
consumidores para os produtores, nào se pode omitir que dentre os
princípios que inspiraram a/reforma tributária de 1965, inscrevia-se,
em primeiro lugar, o relativo à corrcção das distorções fiscais c sócioeconõmicas, de modo a estabelecer as bases de um autêntico
federalismo de co.opcração.
Sim, a luta cabe igualmente a todos. Daí por que é necessário c
imprescindível que dela todos participem, sem omissões denunciadoras ou fugas comprometodoras.
·
Ao cabo de contas, o desenvolvimento não é obra de um, mas de
todos.
E a modificação do mecanismo de distribuição do ICM
constitui, sem sombra de dúvida, além de dever, imperativo da
consciência nacional (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montoro, como Líder.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Por ocasiãt' da data de 1• de Maio, "Dia do Trabalho", o Governo Federal baixará novos níveis de salário mínimo. 1:: uma medida de
rigorosa justiça social. Esperamos todos que e5le reajustamento seja
feito cm bases que possam corrigir a gravíssima perda de poder
aquisitivo que vem sofrendo a remuneração mínima dos trabalhadores brasileiros.
Para acentuar a importância e a justiça desse reajustamento,
permito-me transcrever, Sr. Presidente, duas recomendações da
Comissão Econômico-Socíal da ONU, dirigida aos países em processo de desenvolvimento, muitos dos quais têm atinBido, no dizer
do próprio relatório da ONU, "elevado grau de desenvolvimento
econõmico, têm atingido elevados índices do produto interno e da

rcnd01 per capita, mas, apresentam, em contraste gritante, a miséria, a

fome, a intranqUilidade, a injustiça".
Para corrigir o mui, a Comissão de Economia - insisto - de
Economia da ONU, recomenda que a primeira coisa a fazer é
estabelecer metas específicas no plano de desenvolvimento de cada
pais, par:~ o crescimento da renda dos 40% mais pobres da população. Sugere, entoo. a Comissilo Económica c Social da ONU, que, a
curto prazo, num período de cinco unos, o objetivo deve ser o de
aumentar a renda desse setor mais pobre da sociedade, cm ritmo pelo
menos tão rápido quanto a mí:dia nacional.
Nua se trata, portanto, simplesmente de reajustar a renda,
corrigindo u dcsvalorizuçUo du moeda, mas de assegurur à camada
mais pobre, uma purticípaçuo em índice. pelo menos igual ao do
desenvolvimento ccondmico do Pais.
E acrescentu o relatório da ONU:
"A longo rrazo, num período de del unos, o objctivo
deve ser 0 de aumentar a rendu per caplta da camada muis pohrc. num ritmo consideravelmente mais clcvudo do qui.' a mé-

diu du renda

n~tciunal.''

Traw-se, portunto. dt: medida rccÕmendud~l pelos cconomistus
da mninr autoridade fl(l mundu e 4uc, scrn nutro propósito, scntio o
de coluborar corn a justiça, u puz c o desenvolvimento. prorõcm que
os rcujustcs dt~ l!mnuda mais pohrc se faça cm propor~iio maior do
que a do descnvulvimcntn. rorquc esta é u rnrmu de diminuir u
distlincia entre os que ganhum demais c os que gunharn de menos.
Aguardumns, coma ccrtcla de que c~su CKigénciu de justiça scr(l
atendida, u medida governamental.
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Brasileiro, apresentamos hoje no Senado um projeto de lei que abre
no Governo n possibilidade de dar efctividadc a uma medida já
anunciada diversas vezes. Estâ cm mãos do Governo atender a esta
população mais necessitada, sem aumentar nenhuma despesa, sem
acrescentar nenhum tributo, apenas, dando n destinação legal a uma
verba que cstâ sendo arrecadada pelo Governo.
Trata-se de uma contribuição para o snlário-famllin, instituído
há 13 anos. Fixou-se uma base de 5% do salário mínimo como cota
para o salário-fnmilin. A própria lei determinava que esse índice
deveria ser revisto tricnalmcntc. Esta revisão nunca foi feita, Houve,
n este respeito, pedidos insistentes-do Congresso Nacional, na
Câmara dos Deputados c no Senado Federal, c a última iniciativa foi
do nobre Senador Agenor Maria, que tem um projeto com pareceres
aprovados, propondo que o Governo reajuste essa matéria.
Mas, Sr. Presidente, essas sugestões não são, apenas, teóricas,
há um dado da maior seriedade c da maior gravidade: existe jã um
fundo para o salário-famnia. Para ele, contribuem todas as empresas
do Brasil com 4% da folha de salários. Qual é o montante dessa
arrecadação? Tenho cm mãos os dados, Sr. Presidente:
Em 1968, o saldo foi de 531 milhões de cruzeiros; feita a arrcca·
dação c o pagamento, sobraram mais de SOO milhões de cruzeiros;
cm 1969 o saldo passou a 900 milhões; cm 1970 passou a I bilhão c
400 milhões; em 1971 para 2 bilhões e 130 milhões; cm 1972, segundo
calculos feitos por nossa assessoria - porque a partir dessa época
houve uma modificação desse fundo que passou a se confundir com
a receita global do !NPS, e os balancctes não permitem um exame
em separado - os cálculos revelam que esse saldo deve ter sido, no
mínimo, de três bilhões de cruzeiros, o saldo adicionado, isto é, três

trilhões de cruzeiros antigos.
Essa contribuição é feita, mensalmente, pelas empresas e, por
lei, ela é destinada ao salârio-familia do trabalhador. Por que não
dar ao trabalhador uma contribuição maior, como exige a lei? Em
lugar de 5%, passar, por exemplo, a 10% do salário mínimo, porque
praticamente a despesa tem sido a metade da arrecadação.
Fizemos essa interpelação ao Sr. Ministro da Previdência Social, quando, em 1975, compareceu ao Senado. E S. Ex• salientou a
coincidência de objetivos, o reconhecimento da justiça da medida, e
acrescentou: "O Ministério considera justa a medida c está estudando a sua adoção".
A imprensa toda noticiou que, em breve, seria enviado ao
Congresso projeto de lei dobrando o salário família dos· trabalhadores, com uma restrição, dizia o Sr. Ministro: "Com a limita·
ção do beneficio apenas àqueles trabalhadores situados num nlvcl de
até: dois salários mínimos".
A declaração do Sr. Ministro encontra-se no Diário do
Congresso Nacional do dia 30-6-1975. Faz quase um ano e o projeto
não veio. Cabe então ao Congresso - e, nisso, o Movimento De·
mocrãtico Brasileiro toma a iniciativa - apresentar um projeto
exatamente naquela linha, elevando de S para 10% do salârio mi·
nimo, a quota do salário-família devida aos empregados que percebam ati: cinco salários mlnimos. Os câlculos que fizemos demons·
tram que existe integral cobertura pura este beneficio.
Hã uma razão adicional, Sr. Presidente: o salário-famniu
interessa c beneficia o trabalhador de prole numerosa, aquele que
tem encargos de família. E i: normal, é de justiça distributiva que,
aquele que tem maiores encargos tenha assistência e protcção legal
mais ampla.

Esta é a contribuição que damos, para que se realize a justiça
social cm nossa Nação, de uma forma cfctiva, c que a data do trn·
bulhador seja comemorada com medidas concretas, cm beneficio da
família operâria de nossa terra.
Assim, Sr. Presidente, o Movimento Democrático Brasileiro
está certo de dar ao País e ao Governo, a contribuição que decorre de
sua função representativa de uma grande parcela dos trabalhadores
brasileiros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORESS:
Altcvir Leal - José Esteves - José Sarncy - Fausto Castelo·
Branco- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Marcos Freire- Paulo
Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha Heitor Dias - Eurico Rczcndc - Saldanha Derzi - Accioly Filho
- Lcnoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está terminado o
período destinado ao Expediente.
Presentes na Casa, SI Srs. Senadores. Há número regimental
para votação.
Passa-se à

ORDEM DO DI.!
Item I:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 85, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista c outros Senha·
res Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena·
do Federal, do discurso pronunciado pelo Presidente do
Superior Tribunal Militar, Brigadeiro Carlos Alberto Huct
Oliveira Sampaio, no dia 2 de abril de 1976.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta•
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO DO PRESIDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. BRIGADEIRO
CARLOS ALBERTO HUET OLIVEIRA SAMPAIO:

"Na data em que se comemora em todo o Brasil o 12• anivcrsá·
rio do Movimento que libertou o País da onda de desordem c dcs·
crédito, para onde o governo daqueles dias tenebrosos o conduzia,
não podemos dormir sobre os louros dessa vitória. Se bem que dela
j6. nos tenham vindo visíveis melhoras, muito ainda há que fazer.

Nilo esquecer também que inescrupulosos agitadores andam por to·
dn parte, interessados cm destruir tudo o que foi feito com o maior
sacrificio. Não será demais lembrar palavras de Henrique Pongctti,
nos idos do 1964: "Revolução deve ser integral, pura de alma, sincera
de idéias, ambiciosa de frutos bons. Ser revolucionário é ser legalista
sempre que na legalidade se refugiem os criminosos de lesa pátria."

Com esta medida, Sr. Presidente, sem nenhum caráter infla·
cioniirio, porque nilo se vai criar nenhuma despesa, pode-se dur a
milhões de trabalhadores brasileiros, mais humildes, um salário·
famniu que representa o dobro do que ele perceberia se permanecesse
a legislaçilo atual. Não pode haver destinação mais justa para este

Levando em conta tudo isso, a Revolução deve precaver-se
contra qualquer tipo de agitaçilo. Ela ainda dispõe de elementos
nccessârios pura identificar infiltrações bolchevistas perigosas, nos
próprios órgiios do Governo. Ninguém ignora que a nefasta ideolo·
gia, usando sub-repticiumente desses meios, busca desmantelar
criminosamente diversos sctores administrativos, criando climu
propício u desequillbrios sociais, dando margem u dcscontentamen·
tos populares, meios esses que levam paulatinamente ao objetivo
colimudo- A Tomudu do Poder.
Isso tanto poderá ser conquistado com o emprego de força,

saldo, nem mnis lc:gítimu, porque ns empresas pagavam sob o nome
de Fundo de Compensação do Salário-Famnia, até 1973, c, de lá
pura cl1, é à conta do salllrio·fumnin.

da, como explorando a dcsmorulizuçilo conseguida pelos elementos
infiltrados que, minando pouco a pouco os diversos sctorcs, leva o

uprovc:itnndo u fraqueza proveniente du rcsistêhcia se achar abala-

-576povo dcsespcrançado c desiludido a aceitar o regime intcligcntcmcn·
te oferecido com argúcia c malfcia poJrtica.
Senhores Ministros, se assim me pronuncio, por ocasião dessa
comemoração, é porque outro receio da possível ocorrência dessas
danosas infiltrações quando, em discurso público, nosso Presidente
da República, Sua Excelência o General Ernesto Gciscl, declarou
enfaticamente que a revolução é irreversível.
Li alhures esta frase, - "A próxima revolução será feita pelos
que escaparem impunes da justiça desta. O que dá força aos venci·
dos é a piedade, a cegueira ou a covardia dos vencedores".
Que Deus continue a proteger o Brasil, como o fez milagrosa·
mente em março de 1964, não permitindo que voltemos àquefa época
de incertezas por que passamos, de galopante inflação, greves diá·
rias, desmoralização da autoridade c, "Last but not the Lcast", o
enfraquecimento das nossas Forças Armadas."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 91, de 1976, do
Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1976, de sua
autoria, que estabelece novos padrões de remuneração profissional
mínima aos Engenheiros, Arquitctos e Engenheiros-Agrônomos, e
dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 67 {76, será definitivamente
arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 92, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, de entrevista do
Ministro Rangel Reis, publicado no jornal Ultima Hora,.em
5 de abril de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será feita a transcrição solicitada.
E A SEGUINTE A ENTREVISTA DO MINMTRO
RANGEL REIS:

Ran1el Reis diz que Interior >ai levar a ARENA à vitória
De Rira Lopes
Quando, cm fevereiro de 1974, o Presidente Ernesto Gcisci lhe
fez o convite formai para que assumisse a pasta do Interior, o cntilo
Engenheiro-Agrônomo Maurício Rangei Reis cm nenhum momento
tergiversou cm aceitar a função. Nilo por simples vaidade, mas
porque sentia; como técnico especializado que é, que sua participa·
çi!o poderia contribuir, como tem sido até agora, para acelerar e dar
maior dinamismo às várias superintendências regionais do órgão
espalhadas por todo o Pais.
E essa sua participação, o Ministro vê se concretizar dia a dia,
quando dados do próprio Governo aferem a atuaçilo do Ministério
do Interior cm atividadcs que interessam de perto ao povo, como as
questões ligadas à habitação, ao saneamento, ao combate à poluição,
ao desenvolvimento urbano, do Nordeste, da Amazônia, enfim, aos
projetes de irrigaçilo·cm todo interior do Brasil.
Hoje com 54 unos e dedicando-se ao serviço público desde 1950,
o Ministro Rangel Reis, na entrevista de I hora e IS minutos que
concedeu u esta coluna, aborda vários problemas de sua área, além
de englobar aspectos politicas c económicos do Governo.

Oposlçio poderá chegar ao poder
UH - Ao declarar em recente entrevista colctiva que "quem
vencer as eleições, leva", o Sr. estava admitindo que a Oposição
possa chegar ao Poder dentro dos princípios da Revolução?
Rangei Reis: "Sobre isto não podemos ter a menor dúvida. O
Presidente da República está dirctamentc empenhado na dispulU
eleitoral c nilo vai admitir mudança nas regras do jogo. O resultado
das eleições naturalmente será respeitado. O que se impõe a nós,
Ministros de Estado, nesta hora - estou falando com vistas ao
pleito de 1976, uma vez que o de 1978 ainda estú longe - obcdecen·
do aos.limites ditados pela ética, é ajudar a ARENA a, se possivel,
ganhar as eleições."
UH- E como o Sr. pensa cm ajudar a ARENA a vencer as clei·
çõcs?

Rangei Reis: "O Ministério do Interior desenvolve programas
de grande repercussão social. Atua em todo o território nacional em
atividades que interessam de perto ao povo, as questões ligadas à
habitação, saneamento, combate à poluição, desenvolvimento urba·
no, desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia, os próprios proje·
tos de irrigação no interior, constituem-se exemplos de programas de
largo alcance social.
BNH não far:i Governo perder as eleições
UH - A corrcção monetária do BNH é motivo para críticas
que se faz ao Governo. O Sr. pode anunciar alguma alteração neste
sistema? O BNH pode ajudar o Governo a ganhar a eleição?
Rangel Reis: "Reafirmo o que disse sobre o BNH.
Recentemente o Presidente da República aprovou um decreto-lei,
proporcionando um incentivo fiscal à habitação, que significa, na
prática, a redução de 50% da correção monetária nas prestações liqui·
das, principalmente para as famílias de baixa renda. Temos, tum·
bém, inaugurando diversos conjuntos populares novos, todos eles
contando com escolas, postos de saúde c equipamentos comunitâ·
rios. Por outro ludo, o programa de saneamento, isto é, abasteci·
monto de ãgua c serviço de esgotos sanitários, se encontra acelerado
em todo o Brasil. No último dia 24, o Presidente da República apro·
vou o programa de saneamento ambiental, através do qual aplica·
remos cerca de um bilhão de cruzeiros em obras que interessam de
perto ao povo. Em resumo: creio que as condições técnicas c tinancei·
ras do BNH - com as alterações que introduzimos nas faixas de
casas populares e de cooperativas- estejam bem melhores podendo
constituir-se em real motivo de apoio do povo à politica do Governo
c, portanto, à própria ARENA,"
A opção eotá no mercado Interno
UH - Em vista do movimento de desaquecimcnto da
economia, quais as medidas que o seu Ministério toma para se
adaptar à atual situação? O Sr. acha que está na hora de se procurar
um novo modelo económico para o Brasil?
Ran1el Reis: "No tocante à questão do dcsaquecimento, deve
ser entendida- como tem sido explicada pelo Ministro Simonsen como a necessidade de se evitar, de todos os modos, o recrudescimento da inflação. Da parte do Ministério do Interior seguiremos,
estritamente, as instruções já transmitidas pelo Presidente du
República, isto é, evitarmos programas novos que signifiquem
grande ónus financeiro para o Tesouro. No entanto, isso ni!o irá
prejudicar a execução de todos os programas que estilo com seus
recursos absolutamente assegurados, Com relação à segunda parte
perguntada, devo dizer que não se trata propriamente da adoçilo de
um novo modelo económico para o País, mas, sim, de aproveitar,
cada vez mais, us grandes potencialidades do mercado interno
brasileiro.''
UH - As recentes restrições às importações causaram .algum
impacto negativo à Zona Franca de Manuus? Como está a situação
utualmente nesta área?
Rangei Rela: "f: inegável que as restrições - absolutamente
indispensáveis- às importações afctaram, também, a Zona Franca
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as importações via Zona Franca de Manaus com os projetas
essenciais nas áreas industrial, agrlcola e de infra-estrutura, que
constituem programas fundamentais para o desenvolvimento de
Manaus e da Amazónia Ocidental."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães

Pinto)~ Item

4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 101, de 1975 (n• 327·8/75, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 7• da Lei n• 5.692, de 11 de
agosto de 1971, tornando obrigatórios estudos sobre trânsito,
no ensino de I• e 2• graus, tendo
PARECER favorável, sob n• 175, de 1976, da Comissão
de Educação e Cultura.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Secrctá·

rio.
~lido c aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• · 147, DE 1976
Nos termos do art. 310, aHnea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
n• 101, de 1975, que acrescenta parágrafo ao art. 7• da Lei n• 5.692,
de li de agosto de 1971, tornando obrigatórios estudos sobre
trânsito, no ensino de I• c 2• graus, a flm de ser feita na sessão de 28
de maio próximo.
Sala das Sessões, em 29 de abril de 1976.- JOié Llndoso.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria ·figurará na Ordem do Dia da
sessão de 28 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 171, de 1974, de autoria do Senhor Senador
Milton Cabral, que deflnc regime especial de Assistência
Médico-Social, a ser prestada à criança pelo Instituto Nacional de Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n•s 54 c 55, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; e
-de Lealslaçio Social, favorável.
Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
~o seguinte

o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 171, DE 1974
Define realme eJpeclal de usl1têncla médico-social, a ser
pre1tado à criança pelo ln1dtuto Nacional de Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 45 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960,
passa a vigornr com o acréscimo do seguinte parágrafo:
§ 4• Na prestação dos serviços referidos neste artigo e
no art. 52 destn Lei, o INPS cstabclecerâ em regime especial
e de impluntnçiio gradativo, sistema permanente de

assistência médico-social a crianças e adolescentes de Oa 14
anos de idade.
Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 6:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1975, do Senhor
Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre proporcionali·
dadc obrigatória de trabalhadores de idade igual ou superior
a 45 anos no quadro de pessoal das empresas, nas condições
que especifica, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 132, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio eJuotlça, pela injuridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso·da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores q~e o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado,
O projeto será arquivado.
~ o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 228, DE 1975
"Diopõe sobre proporcionalidade obrlaatória de
trabalhadores de Idade Igual ou superior a 45 anos no quadro de
pessoal das empresu, nu condições que ei(K!clflca, e d' outras
provldênclll."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• As empresas comerciais ou industriais são obrigadas a
manter ao menos 10% (dez por cento) de seu quadro de pessoal
integrado por trabalhadores com idade igual ou superior a 45
(quarenta'e cinco) anos.
Parágrafo único. A fração de unidad~, no cálculo da
percentagem de que trata este artigo, dará lugar, obrigatoriamente, à
admissão de mais um empregado com idade igual ou superior a 45
anos.
Art. 2• Para atendimento de situações peculiares e especiais de
empresas, poderá ser fixado percentual inferior ao previsto no artigo
anterior, mediante Acordo Coletivo de Trabalho, respeitado o
mínimo de 5% (cinco por cento).
Art. 3• Nas relações anuais de empregados de que trata o
art. 360, da Consolidação das Leis do Trabalho, deverão constar os
nomes, idade, data de admissão, número e série das Carteiras de
Trabalho c Previdência Social dos empregados com idade igual ou
superior a 45 anos, e as datas em que foram dispensados.
Art. 4• Os trabalhadores de que cuida esta lei niio poderão,
sem prévia licença do Departamento Nacional de Higiene e
Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho, ser admitidos
ou colocados em atividades incompatíveis com sua idade, ou cm
serviços considerados insalubres, penosos ou perigosos,
Art. s• As Delegacias Regionais do Trabalho manterão
completo registro dos trabalhadores com idade igual ou superior a
45 anos, que se encontrem desempregados, ensejando, sempre que
passivei, seu aproveitamento.
Parágrafo único. Nas localidudes onde inexistir representação
do Ministi:rio do Trabalho, us Delegacius Regionais do Trabalho
poderilo celebrur convênio com as respectivas Prefeiturus
Municipais, que se incumbirão do cudustramento previsto neste urti·
go.
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trabalhndorcs de que truta esta lei, será feito mediante aprcsentuçilo
da Carteira de Trabalho, cm curá ter gratuito.
§ I' O registro correspondente ao cudastramento do desempregado será anotado em sua Carteira de Trabalho. § 2• Ao admitir empregado com idade igual ou superior a 45
unos, o empregador comunicará o fato ao órgiio. competente, para
que seja dada baixa no respectivo registro de desempregado.
Art. 7• O aviso-prí:vio de empregado com idade Igual ou
superior a 45 unos, será de, pelo menos 90 (noventa) dias.
§ I' Durante o período de aviso-prévio, o empregado de que trata
este artigo terá sua jornada diária de trabalho reduzida em 3 (três)
horas corridas, sem prejuízo do salário ou remuneração.
§ 2• lô: facultado ao empregado' sob regime de aviso-prévio
desligar-se imediatamente do emprego, sem qualquer prejulzo, tilo
logo obtenha nova colocação.
Art. 8• A inobservância do disposto nesta lei acarretará, aos
infratores, a aplicação de multa de Cr$ 50.000,00 (cinqUenta mil cru·
zciros) e ao dobro desse valor, no caso de reincidência, com os
reajustamentos anuais cfetivados em conformidade com a Lei
n• 6.205/15.
Art. 9• O Poder Executivo, ouvido o Ministério do Trabalho,
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. IO. Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 1/, Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Scnad~ Nelson Carneiro.

ea nesses últimos doze anos, nilo apontará, cm surdina ou a plenos
pulmões, repetidos absurdos?
Outra palavra, Sr. Presidente, que mudou de sentido, nesses últi·
mos tempos, foi revolução. Antigamente, quando /:rumos mais jovens
e talvez mais apegados à interpretação literal das palavras, revolu·
ção, como ensina Cândido de Figueiredo, era "transformuçilo violen·
ta, e mais ou menos rápida, da situação política ou social de um Estado ou de um país". Assim foi a Revolução Francesa. Assim foi a
Revoluçiio Russa. Alcançada a alteração pretendida, acabaram,
passàram a fatos históricos ou sociais, Surgiram governos, certos ou
errados, elogiáveis ou não, conseqUências, mas não prolongamentos
das Revoluções.
No Brasil, os movimentos armados de 1922 e 1924 valeram como gestos de nobre rebeldia, mas que, circunscritos, não tiveram a
força de revoluções.
A primeira Revolução, no perfodo republicano foi a de 1930,
porque, envolvendo o pa:ís inteiro, se tornou vitoriosa, não obstante
o pequeno número de baixas sofridas. A revolta paulista de 1932,
com repercussões violentas no Pará, na Bnhia, em Minas Gerais e no
Rio Grande do Sul, foi uma Revolução, nilo pela vitória das armas,
porém por haver alcançado seu objctivo, que era declaradamcntc a
reconstitucionulizuçilo do País.
O Sr. Leite Chaves (MDB -PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita
honra.
O Sr. !.cite Chaves (MDB- PR)- O discurso de V. E~• í: muito inteligente - e em termos tão elevados que 1: lamentável que nem
todos possam entender o seu sentido. Associo-me a V, Ex• e me congratulo com o discurso que faz. Apenas peço permissão para acres·
contar a esse conceito de revolução, o conceito social e económico
dos tempos modernos. O que é revolução hoje? Revolução é
qualquer movimento que modifique a estrutura anterior, o statu quo
unte, de tal sorte que distribua o maior número de direitos pelo
maior número de pessoas passiveis. A Revolução de 1930, ati: certo
ponto, foi revoluçiio, porque deu o direito de voto, voto secreto,
salário mínimo, estabilidade e uma série de fatores. A de hoje, não
deu, como o próprio Governo reconhece, direitos amplos a um grande número de pessoas. A casa foi organizada, mas o bolo se consti·
tuiu, em mãos de minorias, e 60% do Brasil estilo aguardando os frutos dessa Revoluçãd, Então, no momento em que ela passar u distri·
buir os frutos, os resultados desses valores, então sim, poderá cha·
mur·sc de revolução. Até aqui ela 1: ainda uma expectativa. E
esperamos que se concretize de forma mais completa posslvel. Muito
obrigado a V. Ex•

O SR. NELSON CARNEIRO ( DB - RJ. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. cnadorcs:
Nos dias piedosos da Semana S~ta, meditei, Sr. Presidente, so·
brc o entendimento que, em tão pou o tempo, marcou determinadas
palavras no vocabulário político br sileiro. A relevância do assunto
foi, ainda anteontem, ressaltada pelo eminente Senador Jarbus
Passarinho, em artigo publicado nli imprensa paulista, e no quullcmbrou a frase de Milton Campos: ;_"Se cu fosse um dia chamado u
governar meu país, dizia um sábio, o meu primeiro cuidado seria
elaborar uma lei sobre a significação das palavras". A começar, digo
eu, Srs. Senadores, pelas expressões contestação e oposição.
Carlos Castelo Branco, em um de seus magníficos comentários,
foi buscar em mestre Aurélio Buurque de Holanda o significado dos
dois substantivos, para demonstrar que o segundo é mais amplo, e
contundente, que o primeiro. No mesmo sentido é recente estudo, se·
guro e límpido como tudo de sua lavra, do consagrado jornalista Barbosa de Lima Sobrinho.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agradeço a con·
Em minha modesta banca de advogado, todos os dias redijo tribuiçüo que V. Ex• truz ao meu discurso, que se resume, apenas, u
contestações, e raramente ofereço oposições. A contestação, como to·
uma explicação semântica, e não se enriquece senão agora com a con·
dos os ilustres colegas sabem, caracteriza a defesa do rl:u, a fim de tribuição sociológica que V, Ex• traz. Queria ficar apenas na cano·
demonstrar u improcedência da ação do autor. Em alguns casos rcgu· . tução semântica das palavras, lembrando que í: preciso, como diúa
lados em lei, nilo basta contestar, 1: indispensável revidar à agressão
Milton Campos, uma lei pura que essas palavras tivessem um
do contendor. A isso se chama reconvençilo. Já a oposlçilo é a intersignificado.
venção de terceiro, para fazer valer seu direito cm litígio para o qual
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Permite-me V. E~• um
não foi processualmente chamado, mas em cujo desfecho tem /cglti·
aparte?
mo interesse.
Em políticn, entretanto, nos dias que correm, o que deve ser
corriqueiro 1: u oposlçiio, o que se pune í: aquilo que, ao arbítrio du
:~utoridude onipotente, que só tem de prestar contas a Deus Nosso
Senhor, no dia do Juízo Final, parece contestação, Penso que seria caso de uniformizar-se esses significados, sob pena de, em breve, ter·
mos tnntos contestadores neste Pafs, que não haverá prisão que os
acolha. Bastn que do AI-S se transfira pura o Código de Processo Civil o entendimento dessas palavras, pura que tal venha a acontecer.
Dir-se·ú que jú ui enveredo pelos caminhos do absurdo. E qual
de nós, examinando u listtt dos cxcluldos violentamente da vida públi·
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- lô: umu honra
ouvir o npnrtc de V. Ex•
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Recordo, agora, a
utuuçi\o de V. Ex• nu Liderança do seu Partido, marcada sempre
com inteligência e forrndn de uma profunda ironia. Há muito
V, Ex• niio oferecia ao Senado essas páginas, ironizando a situaçilo
com as colocações inteligentes, mns nem sempre muito felizes, Contudo, congrutulo-me com V. Ex• lô: que V, Ex• uo apreciar o proble·
mn da Revo/uçilo nilo o faz como o eminente Senador Leite Chaves,
que n negn.

I
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-579O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Se Presidente,
continuo agradecendo u intervenção do nobre Lfdcr da Maioria.
fi certo que houve o Estado Novo, mas não foi institurdo como
u Revolução de 1930, que se esgotara no tempo c no espaço. As tentu·
tivas comunista de 1935 c integralista de 1938 nilo merecem ser
chamadas de revoluções, foram motins, meras desordens, ainda que
sangrentas, mas sem representarem qualquer aspiração generalizada.
Em dois dias, cm 1964, as Forças Armadas, interpretando o
sentimento nacional, depuseram um governo, que só poderiam
subsistir no parlamentarismo, c assumiram o Poder, para restaurar a
ordem democrática ameaçada. Por que triunfou? Porque era uma
transformação violenta, porque tinha o apoio de grande parte da Nação e simbolizava a esperança de dias melhores largamente
generalizada, foi mais que um motim, uma rebeldia dos quartéis, foi
uma Revolução, preparada no Congresso Nacional, c que ganhou
apoio nas manifestações de rua. Como Revolução, não pode prolongar-se no tempo, sem institucionalizar-se, sob pena de dar à palavra
uma signincação que não possui. Por isso, o Presidente Castello
Branco fez votar a Constituição de 1967 c o Presidente Costa e Silva
morreu sem que pudesse tornar realidade a que mandara elaborar.
Como a de 1937, a de 1969 não é uma Constituição, é uma
violência. Não nasceu da vontade dos representantes do povo, de
que tradicionalmente todo o poder emana. fi um ato de força, que vigc sem grandeza nem prestigio. A de 1937 durou oito anos. Nem por
isso a Nação a incorporou como um de seus estatutos bàsicos.
A de 1934 teve vida mais breve, apenas um triénio, e jamais perdeu u legitimidade conseguida na pia batismal da vontade popular.
Nem será preciso lembrar mais uma vez Milton Campos, nem as
palavras do Marechal Castello Branco, para que se vcrinquc não poder o Brasil viver sempre em revolução, ou seja cm permanente estado de instabilidade, de comoção interna.
O Sr. José Lindo10 (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita
honra.
O Sr. José Lindo10 (ARENA - AM) - Indiscutivelmente
V. Ex• é um homem de grande tradição na politica brasileira.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB honra.

RJ) - Com muita

O Sr. José Llndo10 (ARENA- AM)- O adcndo explicativo é
incompleto. Sabe V. Ex• que o liberalismo antecedeu muito os movimentos constitucionalistas c o dcmocratismo- c V. Ex• agora está
preocupado com termos c com semântica - não significa, absolutamente, ausência do principio constitucional. Nós tivemos, com o
Impí:rio de 1824, o constitucionalismo, a ·ponto de, com esse constitucionalismo, todos os cidadãos sentirem-se inspirados a conduzir
a sua vida, as suas atividades, dentro dos parâmetros da Constituição de 1824. O Constitucionalismo é uma expressão que se traduz como direito dos cidadãos, diante da força do Estado na rcalização'da
sua vida, do seu projeto de vida numa sociedade. A Constituição de
1824, que foi uma Constituição outorgada, representou a força do
constitucionalismo numa inspiração profundamente democrática
para o Pais daquela época. Não pode ser negado o princípio ou o poder das Revoluções no plano da constitucionalização, para, exatamente, oferecer nova face à vida do Pais. A Revolução de 1964
ofereceu, com o Presidente Castello Branco, uma Constituição a este
Pais, aprovada pelo Congresso Nacional. Esta Constituição, pela
reincidência do processo revolucionário, na necessidade de preservar
a continuidade do espírito da Revolução de 64, sofreu a Emenda
Constitucional de 69, e esta emenda Constitucional continua, portanto, com toda a plenitude, existindo uma Constituição, existindo lei,
existindo, portanto, um Estado de Direito, mesmo porque é preciso
que se defina,- os doutrinadores reconhecem -que os Atos Institucionais estão vigendo por aquela força que lhe empresta a própria
Constituição, que fez inserir num dos textos o reconhecimento dessa
força, dessa capacidade de atuação como instrumento legal. Isto é
doutrina pacífica dentro das Constituições, porque nem sempre a
ordem constitucional corresponde a um único documento, que é a
Constituição. No Brasil, a ordem constitucional está representada
nos instrumentos de Atos Institucionais c na própria Constituição de
outubro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a
V. Ex• a contribuição que traz, mas faço votos para que a Constituição de 69 não dure os 75 anos que durou a Constituição de 1824.

O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ) - V. Ex• me permite um
aparte?

O Sr. José Lindo10 (ARENA- AM)- Conhece perfeitamente
a Teoria do Estado c a teoria politica. V. Ex• não pode negar que u
Revolução traz em si um poder constituinte. E V. Ex•, ao negar a
vigência da Constituição de 1967, com a sua Emenda em 1969, dizendo que inexistc, portanto, uma Constituição com plena juridicidade,
esquece que a Constituição que vigeu por mais tempo no Brasil foi
exatamentc aquela outorgada naquele torvelinho entre os liberais c
o poder da autoridade de D. Pedro I, a famosa Constituição de
1824, que inspirou tão longo período da vida politica brasileira.
Quero dizer a V. Ex•, portanto, que não posso, tranqUilamente,
nceitar a negativa de que as Revoluções ni\o têm um Poder
Constituinte.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Ni\o nego o Poder Constituinte d:as Revoluções: o que eu nego é o permanente Po·
der Constituinte das Revoluções. (Muito bem!) Isso i: que i: diferente, Citou V. Ex• o exemplo do Jmpí:rio. Mas, era o lmpi:rio, nào era
n República.
No sistema republicano as Constituições que vigoraram e que csti\o nu memória de todos nós si\o exatnmente aquelas votadas pela
vontade popular, que são ns de 1891, 1934, 1946 c 1967. A de 1969,
como u de 1937, foram atos de força a que u Naçilo foi obrigada a se
submeter, mas, n que não se pode dar u mesma grandeza daquelas votadas pelos representantes do povo brasileiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita
honra . .
O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ) - Queria apenas esclarecer um ponto no aparte que acaba de dar a V. Ex• o Senador José
Lindoso. A Constituição de 1824 foi realmente outorgada, mas ela
não somente teve aprovação de todas as Câmara Municipais do Bra·
sil, como ainda foi reconhecida explicitamente pelo Parlamento brasileiro, quando aprovou um ato adicional a esta Constituição. Por
conseguinte, reconhecendo a sua existência e a sua perfeita validade.
A votação do ato adicional foi a consagração da Constituiçno de
1824. Foi esta n razão por que ela durou ainda muito tempo. Houve
a emenda necessária àquela Constituição outorgada, proposta e
aprovada pelos re~rcsentantcs da Nação.

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um
upurte?

O Sr. José !.lodoso (ARENA - AM)- Mas, V. ,Ex• qucriu
atribui-lo u mim. Eu não contesto V. Ex• O que me apressei foi u dnr

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço, Sr.
Presidente, n colaboração desse valoroso c erudito Cirineu que surge
num instante em que o nobre Senador Josl: Lindoso se apresta pura
interromper u minha oraçilo com mais um aparte, que lhe concedo
com muito prazer. Muito obrigado no nobre Senador Dnnton Jobim.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• ia dizer "para
contestar estus afirmuções". Realmente, nno uso este verbo.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Nilo! Este é
perigoso ...
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histórica do Senador Danton Jobim, acredito que poderlamos rema·
tar esta questão dizendo que 1empre os atas públicos têm uma
liturgia. A liturgia que ele ofereceu foi mais complexa. Era, realmen·
te, uma liturgia muito ao sabor dos arroubos liberais naquele proccs·
so em que nós estâvamos, ainda, sobre as fumaças de uma série de
revoluções c, conseqUentemente, necessitando-se de dar aquelas satis·
façõe' especiais, usou-se aquela liturgia invocada. Outra liturgia foi
usada com a Constituição, rcfcrcntcmcntc à nossa Constituição
vigente: aquele compromisso solene que prestamos perante o Se·
nado, de cumpri-la, acatando-a como vontade do povo.
O SR. NELSON CARNEIRO (MOB - RJ) - Agradeço u
V. Ex• ainda a ajuda que traz a esta oração, c que a ilustra, uma
modesta oração que se propunha, apenas, a discutir aspectos se·
mânticos du politica brasileira.
Sr. Presidente, continuo:
A própria Revolução mexicanos deixou, como fruto, o Partido
Revolucionário Institucional, que promete pugnar para que não se·
jam postergadas as inspirações que a ditaram. Confundir o Estado,
que é: permanente, com a Revolução, po1· natureza transitória, é: hcre·
sia que não me aventuraria a defender, cm palses democráticos ou
cm vias de democratização.
O último exemplo de Revolução nos vem de Portugal. Mas, dois
,anos depois, busca a ordem legal, haurida no sufrâgio universal. Se
conseguirâ ou não é outro assunto. Mas o fato é que se procura dar
por finda a Revolução, cm favor de um Estado de Direito, seja de
tendências conservadoras ou socialistas.
No Brasil, Sr. Presidente, revolução perdeu seu carátcr de
tcmporaricdade, ameaça prolongar-se indefinidamente. Jú complo·
tou 12 anos, está na puberdade, E jâ há quem esteja programando,
para 1979, a festa de seus quinze anos. De bolinho com velas, primei·
ra v~lsa, e outras fcstanças.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Sem a ironia final,
porque estamos tratando de coisas sérias - são coisas que se reportam à própria vida da Nação - preciso dizer a V. Ex• que é bom
que a gente recorde que o processo da Revolução FranccS<I não foi
tão rápido como V, Ex• faz crer no seu discurso. De forma que, por
enquanto, estamos mais ou menos naquele mesmo ciclo revolucioná·
rio que ensangUentou u França, mas que deu ao mundo tantas lições
de liberdade e de igualdade. Agora, digo a V, Ex•, tranqUilamente:
esta Revolução, a Revofução de março de 64, que oferece um sentido
de democracia sustentada pelos interesses maiores da Nação, ela
realmente se prolongarâ porque realiza a história dentro daquela
perspectiva de realização de um Brasil moderno para o seu
oposicionamento no mundo como uma Nação li der. V. Ex• não te·
nha pressa, porque a pressa, ui nesse caso, ! contra os interesses do
Pafs.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente,
na minha idade é nccessitrio ter pressa. Já não posso andar tilo de·
vagar quanto a juventude do Senador José Lindoso.
Mas, o que me assusta, Sr. Presidente, é que a Revolução ainda
não tenha passado àquela i:poca do terror- ou será que passou'?da Revolução Francesa u que se refere S. Ex• Tomuru que tenha passado; graças u Deus que tenha passado.
O Sr. José Undoso (ARENA - AM) - Tanto passou que
V. Ex• fa7. ironias com u Revolução.

ocupará os espaços dos programas radiofõnicos, viverá nos sloRans
colados nos vidros dos automóveis, invadirá os lares nos vldeos das
televisões.
·
Não é a campanha u que todos aspiramos, Sr. Presidente Ma·
gulhàes Pinto, em favor du ordem democrática, da estabilidade
democrática. 1:. o endeusamento, a permanência da Revolução, que,
de transitória, quer tornar-se, nu linguagem politica, permanente,
nào no sentido de definitivos os ideais que a justificaram, mas nos
métodos de que se tem valido,
Não pretendo alongar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas
considerações, fruto do recolhimento durante os dias da Semana
Santa,. Se não me faltarem "engenho e arte", hei de voltar à tribuna
para prosseguir estes pálidos comentários. Enquanto isso, Sr. Pre·
sidentc, devemos regulamentar com cuidado e urgência o direito de
caçar em nosso Pais, já que vârius espécies de animais, pelo que divul·
gamos jornais, estão ameaçadas de desaparecer diante do tiro certei·
rode tantos caçadores.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um
aparte'? (Assentimento do orador)- Não i: só o direito de caçar que
está devidamente regulamentado. Devemos nos preocupar, também,
com as leis da ecologia. necessário que estejamos atentos ao equi·
librio do ambiente.

e

, O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente,
contínuo, ainda, sempre com a ajuda valiosa do Sr. Senador José Lin·
doso.
E juntemos esforços, homens da ARENA c do Movimento
Democrático Brasileiro, para dar por finda a faculdade do Senhor
Presidente da República continuar cassando mandatos e direitos
políticos, em nome de uma Revolução, que não quer assentar o pó
dos .ímpetos iniciais, mas continuar como se eslivéssc:mos nos primei·
ros dias de abril de 1964.

Ao c:nccrrar esta breve oração, Sr, Pn::sidcntc, untc:s que o tempo
me casse a palavra, declaro. urhi et orbi, que, neste dcsataviado
arruzoado parlamcntur (c já translado a exprcss5o urruzoudo do~
debates forenses para o árnbito desta Casa) estou fazendo opo>iciw.
logo se vê, e não cnniL'!'itncüu. Oposição bem comportada, oposição
sc:mtintic~1. oposiçno sem urcst;.1s.

O Sr•• José l.indoso (ARENA- AM)- Oposiçüo inteligente.
O SI!. NELSON C,\l!NEIRO (MDB- RJ)- Muito ohrigado
a V, Ex•

Creio eswr mesmo estimulando um modelo de oposição, que hí1
de merecer o uplauso dos nobres colegas da Muioria. - e ucuho de
merecer agora a aplauso do nobre Scnudor José Lindoso -c n ser
observado nn pró.xima campanha municipul. cm face dus restrições
que se anuncinm. Oposiçiio í1gun-dc-nor. que nào faz mal a ninguém.
oposição mês-de-maio. que é de flores c de Nossu Senhom, Miie de
todos nós.

O Sr•• José J.indoso (ARENA - AM)- V. Ex• permile um
aparte'! (Assentimento do orador.) Nem sempre hú ti tu azul de Nossa
Senhora: c nem sempre hí1 flores. Ht1 muitos espinhos nessu oposiçfw
de V. Ex• mas saberemos cxawmcntc vt:r uté ondt: V. Ex• contribui
positivamente c ondt: começa a purte ncgutivu, A positivu, u Ntu;àu
se colhert1 como subsídios paru reulimt:ntur as suas esperanças c o
seu lnlbalhl) c a ncgativu, nuturnlmentc, ticurí1 por conto\ dos dissuhon:s que cuda um de nós Ci.lrrega pclu vida.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Continuo, Sr.
Presidente:

O SR. :-.IELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente,
concluo com umu intcrroguçU~:
Ato quando'?
Era o <!Ue tinha t1 di7er, Sr. Presidente, (Mui to bem! Pulmus.)

A AERP já iniciou, hit dias, os preparutivos. A Nuçilo será, cm
breve, mussificudu pela propugundu oficial, que encherá os jornais,

un nohre Senador José Lindoso,

O Sll. l'llESWESTE (Mugalhiles Pinto)- Concedo

t1

rulam1

-581O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Estou hoje, nesta alta tribuna, como representante do Estado do
Amazonas, unidade da Federação que se vê compelida, através de
minha palavra, a alertar o Governo da União para graves erros no
campo da economia amazonense, c que dia a dia se evidenciam, rela·
tivamcntc à Zona Franca de Manaus.
O Amazonas muito deve à Revolução de Março. O Presidente
Castcllo Branco, sopesando as vicissitudes históricas da Arca, a cxtcn·
são geográfica c o insignir.cantc peso demográfico, iluminado pela
coragem de ousar para construir uma politica de ocupação, nas
linhas largas de adequadas concepções, instituiu, pelo Dccreto·lci n•
288, de 28 de fevereiro de 1967, a Zona Franca de Manaus, área de
livre comércio de importação c exportação c de incentivos roscais
especiais, com a finalidade de criar no interior da Amazônia, um
centro industrial, comercial c agropccuário dotado de condições
econômicas, que permitam seu desenvolvimento, cm face dos fatores
locais e da grande distância a que se encontram os centros con·
sumidorcs de seus produtos.
Nesses nove anos, cm que pesem constantes ameaças para mu·
dar a r.Josor.a de ação, que repousa na dinâmica do mercado, foi
comprovado, sobejamente, a validade dessa iniciativa do Governo
Revolucionário. Isso, aliás, é um fato revelador da capacidade cria·
dora dessa nova era da história administrativa deste Pais.
Manaus cresceu. Em plena faixa equatorial, vêmo·la cidade
magnifica de 400.000 habitantes. O comércio se desenvolveu, incre·
montando o turismo c, expandiu-se dcstacadamentc o sctor terciârio.
Criou-se, no povo, clima de confiança, de fé. Acreditando no Go·
verno, surgiu a determinação coletiva de progredir.
Uma desconfiança, por vezes, faiscava no escurecer das nossas
preocupações, como vôo raso de pâssaro agourento, traduzido no
aforismo de que "alegria de pobre dura pouco". Isto porque a Autar·
quia sempre sofreu investidas das indústrias de outras Arcas que, in·
diferentes ao propósito governamental de eliminar os fossos no
processo do desenvolvimento do Pais, criavam fantasias de toda sor·
te, enfocando os possíveis ângulos negativos do empreendimento e
obscurecendo o muito de positivo, Um dos temas versava, por
exemplo, sobre as chamadas indústrias de montagem, como se só em
Ma naus se verir.casse a importação de componentes para as mesmas.
Esquecia-se de propósito, que cm qualquer parte do sul ou do
mundo, o procedimento dessas indústrias, obviamente, é mais ou
menos idêntico. Mas o Governo impõs normas pura se alcançar crescentes índices de nacionalizaçno, embora nuo se tenha levado em
conta, no global, como componente imaterial, extremamente válido,
a mão-de-obra local.
Veio, por r.m, o problema grave da ameaça de dcsequilibrio do
balanço de pagamento e as conseqUentes restrições da importação.
Isto representou o melhor prato para os inimigos, perfeitamente identificados e até mesmo agrupados, do Projeto Governamental da Zona Franca. Os amazonenses, no cm tanto, procuraram compreender,
com realismo, u situação c oferecoram sugestões objetivas para evitar
que Manaus se transformasse num corredor de importaçuo. Foi proposto que se proibisse o internamento de mercadoria. Buscava-se
conciliar, com sinceridade, o instituto da Zona Frunca com as
necessidades da conjuntura.
De tudo se fulou claramente, cm jogo aberto e atento ao signifi·
cado da Zona rruncn.
Nesse pusso é que se surpreende o processo deteriorudor da·
quele instrumento desenvolvimentistu, ultrapassando providências
11cnutela~orns do interesse do,equilihrio dn balança comercial, para
os efeitos devnstudores do programa federttl para a região.
E nns i~reus do Governo, principalmente nos sctores ~o Minis·
t~rio da Fnz~;nda, nessc:s últimos meses, desferiram-si: em nome do
interesse nncionnl, rudes golpes na Autarquia. Primeiru, pelo De·
creto-Jei n• 1.435. de 16 de dezembro do ano pussudo, e n seguir.
pelo Decreto-lei n• I A55, de 7 de abril, que, nn obesidade de seus 42
urtigos, trinta e tuntos pur{agrufos, aUneus

t:

hens, de vez. em vez fu:t

sangrar a Zona Franca. Alteram, assim, esses dois diplomas, o
Dccreto·lci n• 288 c de modo profundo. De permeio, portanto, com
providências razoáveis, as cutiladas agudas que vão esmorecer os
investimentos, desnutrir os projctos da indústria c do comércio.
As lideranças empresariais do Estudo do Amazonas dizem isso,
com a publicação de uma nota, na imprensa manuuense, que nos foi
transmitida por telex e que tem o seguinte teor:
u As classes empresariais amazonenses, sob o impacto do
recente Decreto-lei n• 1.455, acham-se apreensivas, race à
revogação parcial dos bencficios conquistados pelo Decretolei n• 288, de 1967.
Em conseqUência, alertamos os nossos as$ociados, as
classes dirigentes, politicas c parlamentares, para os efeitos

danosos à economia amazónica, decorrentes da implementa-

ção da Lei de Bagagens, do contingenciamento global das im·
portuções, da restauração da guia prévia, acumulados esses
efeitos com aqueles até hoje vigentes e resultantes da Portaria
n• 518. Estamos conscientes das dificuldades atuais que atra·
vcssa a economia brasileira e dispostos a participar das suas
soluções, acreditando ser do intuito das autoridades da Rcpú·
blica não promover o esvaziamento desta área, mas, uo con·
trário. fortalecer o organismo de desenvolvimento regional,
nos termos do Decreto-lei n• 1.435, de dczemhro de 1975.
O desassossego, a inquietaçiio, a perplexidade dominam
os quadros empresnri;lis, tanto comerciais como industriais,
bem como dos investidores. 1mpàe-sc, assím, a união de
todo.r;; os amazonenses, entendidos esses como todos os que
:1qui vivem e trahalham. para obter a manutenção
intransigente dos fundamentos justilicadores c determinantes
da criaçüo da Zona Fmncu de Man<tus.
S<llicitamos o npoio de V. E.x• na dcfesn desses princípios
rundamcntnis para o nossr> desenvolvimento.
Eli:ts Jacob Bcozccry
Presidente da ,\sstJCiaçfio Comcrch1l do Amazonas

Joil" de Mendonça Furtado
Presidente da Fedcraçiio das lndústri:•s do Estado do Amazo.
nus

José Ribeiro Soares
Presidente do Comércio do Estudo do Amazonas
Euripl!(,h:s Fl!rrdnl Lins
Prcsidenlc da Fcdcnu;ilo da Agrh;ultura do Ama:wnas

José Lopes da Silva
Presidente do Clube de Dirctores-Lojistas de Manaus"
Convido, pois, que se reflita sobro dados concretos. Comparem·
sc os "ruros" quc cssus leis rcprescntum no Dccrcto-lci nl :!:88, c eis
quc se tcrll u maior comprecnsi10 para a munifc:sta apreensão dos
0\nltllOnenscs.
1

Olvid:mdo-sc a atitude do Superintendente da Zona Franca, cm
dccorrCnciu de s~:u cargo, que tenta aplicur ncss~:s golpes a <lmenl;,wçào, cumpre-me, cm nome do mcu Estudo, com a veemência de
quem pressente dias sombrios parn o povo, embora sem laivos
cmocionuis, mas c01rrcgado de prcocüp~u;ões. ollertur o Governo da
Uniiio par:1 l, Ucsmantclo Uo sistema Uescnvolvimcntista i.JUC a
Rcvoluçiio ali implantou, pois a tanto h:vu a es!.!uluda que se ~·cm
<~dotando pura descaract~.:rb~:1r a Zona ~runcu.

O Senhor Presidente Ernesto Gciscl. que na última visita ao
Arnazonus procurou se intcirur, de modo completo, sobre o mecanis·
mo da Zon:1 Fntnca, sabe o que a mcsmil rcprcsr.:ntu r:m1 nós. Su:1
E.xcelênciu u considera irrc:vcrsivcl e se: normulnu:ntc:, pelo seu dever
di! Chefe du Nuçào, tem de conciliar intcrr.:sscs, é sempre sl!guro que
nno consc:ntirô nu suu r.lestruiçtlll, corn u unula~ào do princípio df.!
livre: comércio qur.: u informa.

-582A Zona Franca, e cumpre esclarecer à Naçi\o, não é uma institui·
çlio onerosa c nem estéril que esteja gerando um processo negativo
para a economia nacional. Ao contrário, é uma experiência fecunda
e fascinante e niio haverá Orçamento de Governo que fuça o que ali

se faz pela iniciativa particular com as condições dos incentivos
fiscais. E isso limpidamente se conclui cxa.minando·sc as estatísticas.
Vejamos o quadro' comparativo das importações de mercado·
rias nacionais c estrangeiras de 1968 a 1975:

ZONA FRANCA DE MANAUS
Comparativo das Importações de Mercadorias Nacionais e Eslranaelras

1968/197!
Valor Comercial (Cr$ 1,00)
Anos

Nacional

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

121.443.010
213.984.158
418.025.194
577.584.078
854.683.387
1.190.040.716
1.827.423.491
2.570:'1 04.432

Estrangeiro
133.590.360
111.207.315
236.548,070
326.716.812
557.650.397
748.068.592
1.354.388.241
1.975.246.242

A menor participação de compras no mercado nacional foi cxa·
ta mente no ano da instalação da Zona Franca.
Da análise desses elementos estatísticos, observa-se que, para
cada cruzeiro gasto no exterior, a Zona Franca criou uma demanda
interna de mais de CrS 1,00 em mercadorias oriundas de outros
Estados. E assinale-se que, no volume dessas importações, avultam
cimento c máquinas pesadas destinadas a órgãos do Governo.
Estude-se o quadro comparativo das importações para se situar
u purticipação percentual da Zona Franca no global.
·COMPARAÇÃO DAS IMPORTAÇOES TOTAIS BRASILEIRAS
ATRAVtS DO PORTO DE MANAUS

Anos
1968
1972
1975

Valor FOB USS 1.000
BRASIL
ZFM
1.355.119
4.232.348
12.200.000

35.668
93.802
254.158

Total

Partlclpaçio da
ZFMnoTotal
1,92
2,21
2,03

Fonte: CIEF- M.F.
Desde 1968, e isso i: enfatizado pelas autoridades da
SUFRAMA, a participação da Zona Franca, no total das importa·
cões brasileiras, vem-se mantendo constante, no nivel médio de 2%.
Creio que, com us drásticas restrições impostas às importações
brasileiras, de modo geral, diminuindo-as significativamente c mun·
tendo-se, até agora, o mesmo nfvel de compras pela Zona Fruncu,
c:sse percentual vai aumentar. Mas cumpre esclarecer, de logo, esse
ângulo.
A Zona Franca- c a estatística é do Ministí:rio da Fazendanua representa, em média, senão 2% das despesas cambiais do Pais.
E isso gerou, ali, um centro de desenvolvimento que justificaram as
despesas com u abertura de uma estrada como u BR-319, ligando
Ma naus ao Sul: esses 2% justificaram construir-se o mais moderno
IWOporto do Pais, recém-inaugurado pelo Presidente da República:
esses 2% explicam a construção de uma rede de hotéis, onde se desta·
eao moderníssimo Hotel Tropical da VARIO: esses 2% geraram cer·
""de 21 mil empregos: esses 2% explicam um alunuto de quase lO mil

Partlclpaçio
Nacional(%)

235.038.370
325.191.473
654.534.264
904.300.910
1.412.333.784
1.938.109.308
3.131.811.732
4.545.350.674

47,62
65,8b
"63,86
63,37
60,52
61,40
57,33
56,54

jovens, freqücntando uma Universidade federal: esses 2• renctem-se
na dinâmica do mercado, possibilitando a arrecadação estadual, dan·
do ensejo pura que o Governo do Estado possa desenvolver um
programa administrativo e manter, em dia, o funcionalismo público,
o que não acontecia antes.
Então, o que quer a União na sua visão parcial desse problema?
Quer acabar com tudo isso? Quer que. o comércio restrinja a sua ati·
vidade e gere o desemprego? Quer que as fábricas, que dependem da
importação de componentes, sujeitas aos sistemas de licença prí:via,
reduzam a produção? Quer frustrar os sonhos de grandeza com tão
pouco'/ Qui:r que o Estado não realize os seus planos e caia na insol·
vancia- atrasando o pagamento do funcionalismo público?
O que será mais caro ao Brasil na realização de sua vocação
amazónica: responder pelos ónus- numa hipótese absurda de que
isso seja ônus- desses 2%, ou custear. sem êxito, a nosSII desdita?!
Numa das passagens de famoso sermão, o Padre Vieira ocupou·
se do pecado da omissiio. Dizia que a "a omissão i: o pecado que
com m:tis facilidade se comete, e com mais dificuldade se conhece, !!
o que facilmente se comete e dificultosamcnte se conhece, raramente
se emenda".
O Sr. Hclvidio Nunes (ARENA- Pi)- Permite-me V. Ex• um
aparte'/

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Pois não. Ouço
V. Ex•
O Sr. lichidio Nunes (ARENA- Pi)- No objctivo discurso
que V. Ex• estú pronunciundo, dois dados merecem a especial uten·
çào destu Casu e do Governo. O primeiro refere-se aos dados
estat!sticos apresentados cm que V. Ex• mostra que' há uma partici·
paçào crescente, emboru com um ligeiro interregno, du economiu
nacionul em face aos produtos que sào importados pela Zona Frun·
cu. E em segundo lugar, V. Ex• informa também, com dados
estatísticos, que apenas dois por cento das despesas cambiais do fluis
sito injetudas na economia do seu Estudo, através da Zonu Fruncu.
De muneiru que, eu quero parabenizar V. Ex• pel<>- oportuno
discurso que nesta tarde pronuncia em defesa da Zonu Francu de
Munaus, que todos nós defendemos como um fator importante pura
o desenvolvimento do Norte do Puis. Muito obrigado u V. Ex•

O Sr. ,José l.indoso (ARENA- AM)- Agradi:ço o aparte de
V. Ex• Efetivuniente com o fenômeno du Zona Francu estubeleceu·
se umu liberação de poupança, um desenvolvimento de tal maneiru
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-583significativo que nós passamos u comprar substancialmente ao Cen·
tro-Sul. Silo Paulo pussou a nos vender de um modo extraordinário e
cm umu significação expressiva para a nossa economia c para a eco·
nomiu do grande Estado. Da mesma forma acontece com o Nordeste
naquilo que ele fornece na área do açúcar c na 1\rea de cercais para o
Estado do Amazonas. Então. o que verificamos, com essa
experiência que visa uma compensação de ordem geogrãfica pela
distância cm que estamos situudos, é chamar a atençilo do Pais para
uquelu realidudc umazônica. Desencadeou-se um processo cconômi·
co, que, cmbor• os interesses de rcequillbrio cambial sejam cxtrc·
murnente importantes, não pode ser estancado. Essa obra foi inicia·
da por Castcllo Branco c tem se mantido por todos os Presidentes da
República, experiência essa de ocupar a Amazónia dando-lhe uma
dimensão económica.
Agradeço o aparte de V. Ex•, que i: extremamente importante
para este pronunciamento construtivo, um pronunciamento de aler·
ta, e realmente dentro de nossa responsabilidade de representante do
Estado e do seu povo. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr.•José Estoves (ARENA- AM)- Permite-me V. Ex• um
aparte, Senador José Lindoso?

O SR. JOSt LINJlOSO (ARENA - AM)- Dou aparte a
V. Ex•, nobre SenadorJosé: Esteves.
O Sr. José Esteves (ARENA- AM)- Senador José: Lindoso,
V. Ex• está abordando um assunto da mais alta importância para a
Amazônia Ocidental e, porque nüo dizer, pura o Brasil. Com relação
ao Decreto n• 1.455, ultimamente assinado pelo Senhor Presidente
da República, não entrarei no mérito da ques!Uo, pois será objcto de
um minucioso exame cm pronunciamento que pretendemos fazer
dentro de poucos dias, o qual V. Ex• já está antecipando com muita
propriedade. Leio com muita tristeza, meu eminente colega, uma crf·
tica na coluna do jornalista Belmino, do dia 25, Gostaria que V. Ex•
me permitisse, apenas, um minuto para que cu a lesse, aqui no Plená·
rio:
Silêncio
A luta, isoladamente sustentada pelo Senhor Aloisio
Campelo, também parece ter sido estancada c vencida, diante
das últimas decisões impressas no recente decreto-lei.
E agora pergunta-se quem mais lutou em nossa defesa?
Um silêncio de sepulcro continua sendo a marc11 da
inconcebível omissilo, até quando mandatos forem renova·
dos. Depois então, longos discursos de promessas e de juras
em defesa do Estado. O povo precisa anotar para não voltar
a errar. E qual a opçilo'! Também não sei. O que sei é: que
cstnmos chcgundo ao fim, sem que ao menos se ouçu um

gemido. Estamos morrendo bucolicamente como os passari·
nhos. - E os nossos políticos? E os Senadores? E os Depu·
tados? Não tomaram conhecimento.
Tilo logo, Sr. Senador José Lindoso, tive o desprazer de ler essa
noticia de um jornalista da categoria do Belmiro Vianez ...
O SR. JOSF: I.INDOSO (ARENA- AM)- V. Ex• i: eviden·
temente muito generoso.
O Sr. José Estc•·cs (ARENA - AMI - ... enderecei-lhe o
seguinte telcgruma. porque nem cm meu nome, nc::m cm nome de
V. Ex•. que i: meu colega nesta Casa, podemos dar o prêmio ao Su·
perintendente Aloisio Campelo pelo que está fazendo na Zonu Fran·
cu. Entuo, dirigi ao Jornalista Belmiro Viunez o seguinte telex:

Jornulistu Belmiro Vi:mez
"A Critictt"
Lobo D' Almada, 278
Lendo suu colunu publicada uspas a critica" do 25 da
corrente sobre o titulo "Silêndo, lamento que um colunistu
du suu cutcgoriu ni'to Jciu o Dl~rio do CunJ:rcsso porque se o

fizesse, estou cc~to jamais me incluiria no rol dos omissos
quando problemas do nosso Estado e do nosso Pais exigem a
atuaçilo de um Senador.
A luta do atuul Superintendente da SUFRAMA nilo po·
de ser considerada isolada pois sempre o trabalho de Aloisio
Campclo que invoco o seu próprio testemunho contou com a
minha luta cm fuvor de uma Zona Franca autêntica c na
correção das suas distorções.
A luta sustentada por Aloisio Campclo não foi isolada
porque posso provar ao prezado amigo que cm sucessivas
audiências mantidas com os Ministros da Fazenda c do lntc·
rior c o próprio Senhor Presidente da República, compravam
minha afirmativa.
Com a consideração que sempre me mereceu o prezado
amigo peço por justiçu dá conhecimento deste meu telegrama
pois já o fiz através da tribuna do Senado.
Voja V. Ex• nobre Senador José Lindoso, como nós, Senadores
e Deputados somos mal julgados por jornalistas- eu diria, por um
comerciante - neste caso, talvez ferido nos seus interesses na venda
de bugigangas, porque a Zona Franca de Manaus não foi cr'1ada para
esse tipo de negócio, mas pura tratar do desenvolvimento regional e,
naturalmente, sentindo-se ferido, menos por ser jornalista, c mais
por ser comerciante, investe-se contra Senadores como eu, V. Ex• c
todos os nossos colegas de Bancada. Na hora em que os interesses do
Amaz.onas e do Brasil estão em jogo, unimo-nos, sem distinção de
cores e preferências para lutar pela solução dos seus problemas. Re·
cuso·me a aceitar esse tipo de artigo "Silêncio", do Sr. Belmiro
Vianez. Em que pese o meu respeito por S. S•, o Sr. Aloísio Campelo, e o meu reconhecimento como Superintendente que está procurando acertar, mas nem por isso posso, absolutamente, concordar
com a afirmação de que é o "dono da bola". Eu e V. Ex• temos sido
lutadores a favor dos interesses do nosso Estado. Quero congratular·
me com V. Ex•, Senador José Lindoso, pelo seu oportuno pronunciamento e conte com a minha solidariedade, porque creio que
V. Ex• comunga também dos nossos pontos de vista. Era o que cu ti·
nha a dizer. Muito obrigado pela condescendência em me conceder o
aparte.
O SR. JOSt lJNDOSO (ARENA - AM) - Agradeço o
depoimento de V. Ex• que seria perfeitamente dispensável ao Se·
nudo: há menos de uma semana, V. Ex• ocupou a tribuna desta Casa
exutamente paru analisar o problema da Zona Franca, que ainda não
havia sido agudizado com as ressonâncias deste Decreto, que só ago·
ra- e é recente o telex que V. Ex• e eu recebemos das classes empreS~Iriais. mostrando as perspectivas temerosas que essa legislação pode causar à·Zona Franca.
Tenho um temperamento um tanto diferente do de V. Ex• nào
considero de maior relevância o depoimento do colunista: nilo sei se
ele vende bugigangas, sei que ele é um próspero comerciante de
armarinhos, conhecido em todo o Brasil, fazendo anúncios nas gran·
des revistas. Vende, a preço altissimo produtos de alta qualidade fa·
turando todas us vezes que encontra um turista nos seus balcões. t
um homem participante da comunidade e como tal amigo de V. Ex•
Poderímnos dura oportunidade a S. S• para que na próxima cleiçilo,
jú agora, nessa para Vereador, ele disputasse uma cadeira pelo nosso
Partido, pura que a sua voz juntasse a nossa c pudéssemos reulizur o
milugre de se fazer todas as coisas ao contento da sua empresa.
O Sr. ,José Esteves (ARENA - AM)- Faço minhas as pu·
luvms de V. Ex•, Senudor José Lindoso.

O SR, JOSf.:

I.I~JlOSO (.o\ RENA-

AM)- Dou prossegui·

menta no nH:u discurso:

Nilo serei cu, que tanto quero ao meu Estudo, c que tunto devo u
minha gente, que me omitirei de formular, aqui. corn comçi\o uberto,
brudo de ulerta às pessous muito St\bius dos Srs. Ministros du fuzen·
du e do Interior, cujas subedorius, no entunto, ni\o os isenturilo do
julgamento du Históriu.

-584Não serei cu, que vou esquecer os períodos duros de privações
de toda espécie, desde a falta de luz, à falta do pilo, porque passamos
no Amazonas, depois da dcbaclc da borracha. Quem nada disso so·
frcu pode achar que tudo isso que digo aqui é exagero. Mas o
amazonense nilo dirá. A nossa história de sofrimento nilo permite, a
essa altura, tranqUilidade nem para labor intenso, nem para o
recolhimento. Falo, aqui, pela minha gente atribulada.
As armas que estilo usando, pois, contra o Amazonas vilo
representar, na escalada que se vem fazendo, no descumprimento do
pacto que a Federação firmou, de dar por 30 anos, de acordo com o
Decreto-lei n• 288 - que é o Estatuto Fundamental da Zona Franca
-condições para o desenvolvimento da área.
preciso ter olhos para ver; alma de brasilidadc pára sentir que
o problema da Amazônia c, no caso específico do Amazonas, tem de
ser tratado com visão de Estadista fitando o futuro, com base nas
lições da geopolftica c sob o imperativo da realização da vocação
amazónica do Brasil.
E não, pela aritmética que erige parcela magra de um orçamcn·
to cambial, como solução para o futuro do Pais, matando as
perspectivas de integração c progresso do extremo setentrional.
Não ponho em dúvida a boa fé dessa gente. Falo pela dor do
passado, que levanta perspectivas orcocupadoras para nós. Lumen·
to, sim, que, diante das dificuldades oriundas da conjuntura
mundial, os vóos da imaginação de homens proclamados c
merecidamente reconhecidos como inteligentes e patriotas, não se
alcem além das soluções simplistas que estão adotando com relação
ao meu Estado, num estrangulamento daquilo que surgiu como um
caminho redentor, dando-nos possibilidade de crescer, servindo o
povo c ajudando na construção da grandeza do Pais. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a palavra ao nobre Scnádor Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUI::RCIA (MDB- SP. Pronuncia o scguin·
te discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos pretendendo oferecer no dia de hoje uma análise com
respeito à propalada "estatização da economia brasileira", através
de uma apreciação desapaixonada, c baseada na realidade concreta
dos números. Ao mesmo tempo estaremos analisando o problema da
desnacionalização das empresas brasileiras, assunto de importância
vital para o nosso desenvolvimento, o que ninguém pode negar.
Nos dias que vivemos estâ aberta uma grande polémica sobre a
estatização. Através das tribunas legislativas, das emissoras de rádio,
das televisões, jornais, revistas especializadas c até mesmo de associações de classe representativas do comércio c da indústria, não tém
faltado vozes a condenar a "ingerência indevida" do Estudo nas
áreas de atuação da empresa privada. Uma representativa parcela de
tecnocratas da economia denuncia o "sacrilégio estatal" a pcrtubar
a estabilidade da economia de mercado. Muitos julgam inclusive que
estamos às portas de um capitalismo de Estado, com o "crescente
esmagamento" da iniciativa privada.
Por principio somos favoráveis à iniciativa privada e admitimos
U presença estatal tUO·Somcntc cm setorcs rundamcntais da CCOnO·
mia, ande grupos privados nacionais nilo têm condições c possibilida·
desde atuar.
Cabe neste caso, lembrar, nobres Sr~. Senadores, a respeito das
estatizações que o Governo realizou nos últimos tempos, como por
mmplo pura instituir a PETROBRÁS, a ELETROBRÁS e
TELEBRÁS, o seguinte: Passamos à margem do assunto, porque
representumos este tipo de intervenção fundamental em termos de
independi:nciu para o Pais, no sentido de se estabelecer a infra·
estrutura neccssúriu uo nosso dcscnvólvimento.
Nüo precisaria lembrar que foi graças il intervenção do Estudo,
nesses campas, que pudemos ter a expansão no campo da energia.
Re"ordumos as construções das hidrelétricus que tanta ênruse tive·

e

rum com us cstutizuçõc:s, coisa que ni'io ocorriu anteriormente.

Por outro ludo, contestamos aqueles que admitem a desnacionalizaçüo da economia brasileira, por temer, com justificada razão,

que a perda do controle da economia poderá preceder a perda das
nossas tradições mais caras, c do nosso sentido de brasilidadc, a
violcntuçilo dos nossos costumes. Isso implicaria admitir que acci·
tamos cm muitos casos o controle estatal como uma espécie de mal
ncccssãrio.
Importa no entanto quc.cssc mal necessário nilo supere os limites do aconselhado pelo bom-senso. Dai o nosso interesse cm nos
aprofundar na análise desse assunto, análise que hoje apresentamos
11 consideração dos senhores Senadores.
A tomada consciente, realista c responsável de uma posição
clara c. definida contra a estatização da nossa economia pressupõe,
no mínimo, como imperativo de justiça uma verificação prévia se de
fato ela existe ou nilo. Aliás, julgamos que seria altamente esclarecedora uma manifestação governamental que expusesse a opinião pú·
blica um quadro numérico sobre a discutida estatização, fornecendo
dados reais da sua participação na economia, inclusive com a cvolu·
ção percentual dos últimos dez anos. Se um debate está aberto c em
campo tilo importante da vida nacional já se faz tardia uma exposição fundada sobre o assunto. O Governo tem todos os dados c
também a obrigação de esclarecer 11 Naçilo sobre assunto de tão
grande importância. Em nosso entender, só uma cstatlstica de cará·
ter relativamente amplo pode situar o problema c dar uma medida de
sua extensão, sem o perigo dos envolvimentos artificialmente
criados. Trata-se de um problema matemático, onde só a frieza dos
números pode dar uma clara demonstração da realidade.
Fazemos esta afirmativa por perceber que algumas revistas que
circulam no meio empresarial apresentam cstatlsticas sobre a cvo·
luçào dos patrimónios líquidos das grandes S.As. Brasileiras desta·
cando o maior crescimento das estatais. E nessas listagens silo rela·
cionadas S.As. de serviços de utilidade pública como por exemplo
.lgua c esgoto, saneamento básico, energia clétrica e outras ativi·
dades, que tiveram seus ativos inflados por patrimônios da Uniilo,
Estados ou Municípios, transferidos às Sociedades Anónimas gover·
namentais. Ora, apelemos para a lógica simples c primária: quando
uma determinada atividadc estatal, exercida por uma repartição pú·
blica i: transferida a uma S.A. governamental, que via de regra é
constituída por uma transferência de imobilizado já de propriedade
do poder público e por numerário em forma de dotação orçumcntâ·
ria pura, a partir desse momento, exercer a mesma atividadc do orga·
nismo que lhe deu origem, houve uma simples transferência dessas
atividadcs c desse património, sem nenhum aumento ou diminuição
da participação estatal na economia. Essas medidas, na realidade,
provocam a criação de uma S.A. estatal, com património e numerário já existentes, que simplesmente mudam de nome e de forma jurí·
dica. Querer ver nisto um passo à estatização ~os parece um sofisma.
Na realidade, o que deveria ser criticada é a inopcrância das
equipes administrativas, que, infelizmente, não têm condições de cfi·
ciência, por tantas razões já conhecidas de todos, o que impele os
órgãos governamentais, cm todas as esferas, a procurar dinamizar a
administruçilo através de empresas públicas, que possibilitam melhor
aproveitamento c rapidez no trato das coisas públicas.
Concluimos pois, nesta primeira etapa, que as proposições.
debates e criticas devem ser precedidas de análises sctoriais c globais
da nossa economia. Foi essa a metodologia seguida. Em primeiro
lugar uma pesquisa numérica c imparcial para posterior análise c
conseqUente tomada de posição.
I) Anliaçio Numérica da Particlpaçio do Eatado da Economia

Brasileira
Pura um estudo prévio do panorama cconomtco nacional
procuramos diversas listagens das maiores empresas, geralmente
publicadas por revistas especializadas, visando classificá-las cm
estatais, c privadas. Utilizamos a mais ampla delas, a publicada pela
revista Vl•uo de 31·B·7S sob o titulo "QUEM fJ QUEM" nu
Economin Brnsileiru. Essa listagem, bastante nmpla. relaciona torlns
as S.As. que publicurum balanço c as limitadas que também o fizc.
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base o exercício findo em 31-12· 74. Daí selecionamos 2.SS4
empresas, que são aquelas de Património Líquido superior a 10 mi·
lhões de cruzeiros. Classificando-as em 28 ramos de atividadcs,
excluindo-se us prestadoras de serviços, as Comerciais, as de
Participação e Administração e outros ramos, que por sua pequena
dimensão são irrelevantes do ponto de vista global, chegamos a um
conjunto, que é altamente representativo do panorama econômico
nacional. Esse conjunto engloba as firmas com património líquido
acima de IO milhões de cruzeiros, dentro dos seguintes ramos de
atividades: I) Mineração de minerais metálicos e não-metálicos: 2)
Indústrias de transformação de minerais não-metálicos (cal e
cimento, cerâmica, artefatos de cimento, gesso e amianio c ainda
outros minerais não-metálicos): 3) Vidros e artefatos: 4) Siderurgia:
S) Metalurgia de não-ferrosos: 6) Produtos metalúrgicos diversos: 7)
Máquinas, motores e equipamentos industriais: 8) Máquinas e
equipamentos para escritório, e aparelhos profissionais de precisão:
9) Material elétrico: 10) Eletrodomésticos. material de comunicação
e acessórios: 11) Material de transporte, veículos, autopeças,
material ferroviário, naval, carrocerias e acessórios: 12) Tratares c
implementas: 13) Madeira e artefatos: 14) Papel e papelão: IS)
Borracha, artefatos e derivados; 16) Couros c peles: 17) Química e
petroquímica; 18) Plásticos c Derivados; 19) Petróleo c gás de
petróleo; 20) Produtos farmacêuticos, medicinais, veterinários, de
perfumaria e higiene doméstica: 21) Fiação, indústria têxtil, de
artefatos de tecidos e artigos de vestuário; 22) Bebidas; 23) Fumo:
24) Construção e Engenharia; 2S) Consultaria e engenharia de
projetas; 26) Comércio externo; 27) Moinhos; e 28) Produtos
alimentícios, englobando carnes frigorificadas,' pescado, laticínios,
café: solúvel, ócios vegetais e produtos alimentares diversos.
Reportando-nos u publicações que relacionam controles
acionários de empresas a cadastros bancários, a · guias de
investimentos nacionais e estrangeiros, a informações de empresários
de todos os ramos, conseguimos, com uma margem de erro que não
deve ultrapassar a 2%, classificar as empresas e~m estatais e privadas,
conforme seu controle acionário assim o seja. As empresas pesquisa·
das; num total de 2.5S4 com uma somatória de patrimônios llquidos
de CrS 176.792.420.000,00 apresentou a seguinte distribuição:
CrS
Estatais 48 empresas, com patrimõnio líquido
40.95S.832.000,00 representando 23% do total: Privadas 2.S06
empresas com património líquido = CrS J3S.836.S88.000,00
representando 77% do total.
Deve ser destacado que a participação estatal com 23% do
conjunto tem na PETROBRAS, Petrobrás Distribuidora,
Petroquisa, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica
Nacional. Cosipa e Usiminus sua maior representatividade somando
um património liquido = CrS 34.302.116.000,00 respondendo estas
empresas citadas com 19,4%, restando a todas as outras a pálida
participação de 3,6%.
Analisemos os setores um a um: I) Mineração de minem is
metálicos e nào-metitlicos - 64% estatal - 36% privada; 2)
Indústria de trunsformaçüo de minerais não metálicos (cal e cimento,
ceri1micu, mtefntos de cimento, s~sso e nminnto e ainda outros
minerais. niio·metúlicos) - 2% estatal - 98% privada; 3) Vidros e
artefatos - 100% privuda: 4) Siderurgia - 6S% estatal - 3S%
privada; S) Metalurgia de nua-ferrosos- 100% privada; 6) Produtos
metalúrgicos diversos - I% estatal - 99% privada: 7) Máquinas,
motores e equipamentos industriais- I% estatal- 99% privada; 8)
Máquinas e equipumentos pura escritório, c aparelhos profissionais
de prccisüo- 100% privada: 9) Muterial elótrico- 100% privuda:
10) Elctrodomósticos. muteriul de comunicuçiio c uccssórios- 100%
privuda; li) Mutcrial de trunsportc, veículos, autopcças, muttri11l
ferrovil1rio, nnval, currocerius e acessórios - 2% estntal - 98%
privudu; 12) Trutores c implementas- 100% privuda: 13) Madeira c
artefatos.,.... 100% privada; 14) Papel e pupelüo- 100% privudu; IS)
Uorrachu, artefatos c derivados - 4% cstlltal - 96% privudu: 16)
Couws c peles- 100% privada: 17) Químicu c petroqulmicu- 21%

estatal - 79% privada: 18) Plásticos e derivados - I00% privada;
19) Petróleo e gás de petróleo - 82% estatal - 18% privada: 20)
Produtos Farmacéuticos. medicinais, veterinários, de perfumaria e
hi~ienc doméstica 1% estatal - 99% privada: 21) Fiação,
indústria téxtil, de artefatos de tecidos e artigos de vestuário_ 100%
privada: 22) Bebidas- 100% privada; 23) Fumo- 100% privada:
24) Construção c engenharia - 14% estatal - 86% privada: 2S)
Consultaria e engenharia de projetas- 100% privada: 26) Comércio
externo- 3% cstatul- 97% privada; 27) Moinhos- 100% privada;
e 28) Produtos alimentícios, englobando carnes frigorificadas, pescado, latieínios, café: solúvel, óleos vegetais e produtos alimentares
diversos- 100% privada.
O Sr. Roberto
um aparte?

Saturni~o

(MDB- RJ) - V. Ex• me permite
·

O SR. ORESTES QUil:!{CIA (M DB- SPl- Com satisfação,
nobre Senador.
O SR. ROBERTO SATllRNINO (M DB - RJ) - O seu
discurso, Senador Orestes.Qué:rcia é realmente definitivo. V. Ex• põe
uma pedra final neste assunto ~esfaz, com dados objctivos, da reaJi.
dadc, o chamado mito da estatização. Não sei agora, depois do
discurso de V. Ex•. o que ainda se poderá dizer contra o processo
chamado de estatização da economia brasileira. Sei que nós, que não
acreditamos neste mito, ainda podemos dizer algo mais, num reforço
à argumentação, aos dados que V. Ex• traz, para esta Casa, hoje.
Podemos dizer, por exemplo, que V. Ex• não tomou o universo das
empresas industriais, mas apenas uma parte delas - duas mil e
poucas empresas, us muiores. Por conseguinte, como o Estudo nào
tem participação na empresa média e pequena. se V. Ex•
considerasse o universo, a percentagem ainda seria menor, E digo
milis. V. Ex•, nos seus dados, tomou apenas o segmento industrial
da economia brasileira. A economia não í: só indústrias. a cconomh1
c todo o setor agrícola, todo o setor comercial, onde ,I participação
do Estado tambí:m í: nula ou desprezível. Por conseguinte,
considc:rundo a economiu como um todo, a participação estatal
ainda ó bem menor do que essa percentagem que V. Ex• nos traz
hoje, depois de um trabalho exaustivo, um trabalho sério, objetivo, e
que- como eu disse- desfaz completamente o mito du estatização
da nossa economia.

e

O SR. ORESTES QlJ~RCI,\ (MDB - SP)- Agradeço o
aparte de V. Ex• que colocou com bastante propriedade o problema.
Estou analisando tão-somente o setor industrial de transformação
que i: aquilo que pode- vamos dizer- assustar a iniciativa privada
nacional, porém, na realidade, está assustando não a iniciativu pri·
vuda nacional, mas a iniciativa privada extranacional.
Mesmo analisando tilo·somentc o aspecto da indústriu de
transformação, excluindo a PETROBRÁS, esses grandes empreendi·
mentos, u purticipucrto é de 3,6%. Se pudéssemos e tivéssemos
condiçào de ,fa1.er um trabulho estatistico amplo, como V. Ex•
levantou, evidente que esta participação estatal seria minima.
Novumentc agradeço o aparte de V, Ex•
Nota·se pois. que as atividadcs pctroliferas, de mineruçuo de
l'erro c sidcrúrgicus, que pelo volume de investimentos escupum ü
·capacidade da empresa privada nacional c que por rartes ruzões de
s~:guranca m1cionul ~ de preservuçüo de soberania nüo devem ser
~o:ntregues u grupos estrungeiros, constituem u grunde concentruçtío
da participação eswtul na economia. Representam 19.4% do
conjunto unalisudo, O n:stunte dus empresas, dentro dos rumos
rclucionados, utinge u cifra de J,6%. número que por si só dc:línc: u
politicu governumentul.
Evidentemente se acrescêssemos o urgumento que trouxe o
nohrc Senudor Roberto Suturnino - que tem rcitcrudus veles se
nwnifestudu ncstu Cusu c uindu ontem, dentro do contexto do seu
dis~.:ursu, sulicntou que ni\o cstumo~ sofrendo nenhum processo de
~stutil.uçàu - nós vcriumos qu~ mesmo ~stc número seriu muitll
muis rcdu;ddo.
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analisado,

Devemos lembrar ainda que, fora do conjunto
a
participação estatal é quase nula, à exceçilo dos serviços de Utilidade
Pública, que incluem as empresas de Energia Elétrica, Água,
Esgotos, Saneamento e Gás, Comunicações e outros serviços de utili·
dade pública que, como esclareci, desde o inicio, é ponto pacífico,
suo empreendimentos fundamentais para um pais cm descn·
volvimento igual ao nosso, c não podemos abrir milo deles, sob pena
de vi:-los nas milos do capital estrangeiro, prejudicando o desenvolvimento nacional.
Conclui-se pois, à luz dos fatos e de suu quantificação numêrica
e percentual, que a propalada estatizaçuo da economia não existe na
dimensilo em que se divulga. Nilo deixa de ser verdade, entretanto,
que a livre iniciativa genuinamente nacional vi: seus passos cada vez
mais tolhidos. Isto é uma verdade. Mas, ao que parece, o que real·
mente acontece 1: que o País passa por um galopante processo de
desnacionalização. O nosso problema, ao que tudo indica e dai as
razões da nossa preocupaÇilo, não é a estatização e isto podemos afir·
mar com convicçilo, à luz de números, de nomes c de estatisticus irre·
futáveis. A pesquisa, que na primeira etapa dividiu as empresas em
estatais e privadas, nesta segunda fase dividiu as empresas privadas
em nacionais ou estrangeiras.
Este i: o aspecto que irei analisar neste instante, meus euros cole·
gas de Senado.

2. Avaliaçiio Numérica da Participação Estrangeira na Econo·
mia Brasileira.
Dentro dos mesmos critérios e fontes anteriormente citados,
obedecendo a mesma divisão dos 28 ramos analisados, foram pesqui·
sados. classificados e tabulados os totais de empresas e somatória de
seus patrimõnios lfquidos, objetivando dentro do mesmo conjunto,
obter os percentuais de participação privada nacional e estrangeira.
Sem sombra de dúvida podemos afirmar à luz dos resultados obti·
dos, para nós verdadeiramente assustadores, que a economia brasi·
feira, se é que ainda a podemos chamar de brasileira, está sob maciço
controle de grupos estrangeiros.
As ténues criticas sobre a desnacionalização de nossa economia
não fariam supor a gravidade da situaçilo que a politica dos tecno·
cratas da economia provocou. Cremos mesmo que o próprio Go·
verno, que as Forças Armadas, o Congresso Nacional, os circulas
empresariais e o povo em geral nilo têm a medida exata da situação
em que nos encontramos.
As estatísticas do Banco Central registram tilo·somcnte uportes
de capital estrangeiro, isto i:, a sua chegada. Sua multiplicação atra·
vês do crédito fácil, amparado pelas sólidas garantias que us grandes
empresas estrangeiras podem oferecer, permite a proliferação de suas
disponibilidades, possibilitando a aquisição cm cadeia de controles
ucionários de inúmeras firmas I00% nacionais.
Dos depósitos bancários uma grande parcela é formada pela
poupança popular e da empresa privada nacional. t: fácil entender
que o poder de multiplicação, em termos de disponibilidade finan·
ceira, favorece muito mais us empresas estrangeiras pelas sólidas reta•
guardas de garantiu que podem oferecer à rede bancária. Desta
forma o dinheiro de nosso povo é utilizado para u desnacionalização
de nossa economia. Se as afirmações parecerem exageradas bustu
uma simples análise dos números: us 2,506 empresas privadas, num
total de patrimônio liquido ~ Cr$ 135.836.588.000,00 foram divi·
didas cm nacionais e estrangeiras e udotudo o mesmo critério, le·
vando as seguintes porcentagens em termos de putrimônio líquido:
Privadas nacionais 52%; Privadas estrangeiras 48%. Analisemos os
sctores um u um: I) Mineração de minerais metálicos c nilo metálicos
- IMo/o nacional - 82% estrangeira; 2) Indústria de trunsformuçilo
de minerais nilo metálicos (cal e cimento, cerâmica, urtcfutos de cf.
menta, gesso e amianto c ainda outros minerais nilo metálicos) 59% nacional - 41% estrangeira; 3) Vidros c urtefntos - 19% nacio·
'nul- MI% estrangeira; 4) Siderurgia- SI% nacional- 49% cstrun·
gciru; 5) Metalurgia de nuo ferrosos- 44% nacional- 56% estrttn·

geira; 6) Produtos metalúrgicos diversos - 66% nacional - 34%
estrangeira; 7) Máquinas, motores e equipamentos industriais 42% nacional- 58% estrangeira; 8) Máquinas e equipamentos para
escritório, c aparelhos profissionais de precisilo - 20% nacional MO% estrnngeira; 9) Material clétrico- 21% nacional- 79% estrun·
geira; lO) Eletrodomésticos, material de comunicaçilo e acessórios12% nacional - 88% estrangeira; li) Material de transporte, vei·
culos, uutopecas, material ferroviário, naval, carrocerias c acessórios
-29% nacional-71% estrangeira; 12) Tratares c implementes23% nacional - 77% estrangeira; 13) Madeira e artefatos - 89%
nacional- li% estrangeira; 14) Papel e papelilo- 70% nacional30% estrangeira; I5) Borracha, urtcfatos e derivados- 20% nucionnl
- 80% estrangeira; 16) Couros e peles - 78% nacional - 22%
estrangeira; 17) Quimica e petroquímica - 28% nacional - 72%
estrangeira; 18) Plásticos e derivados- 42% nacional- 58% cstran·
geira; 19) Petróleo c gás de petróleo - 27% nacional- 73% estran·
geira: 20) Produtos farmacêuticos, medicinais, veterinários, de perfu.
ma ria e higiene doméstica - 21% nacional - 79% estrangeira; 21)
Fiação, indústria têxtil, de artefatos de tecidos c artigos de vestuário
- 66% nacional - 34% estrangeira; 22) Bebidas - 78% nacional 22% estrangeira; 23) Fumo- I% nacional - 99% estrangeira; 24)
Construçilo e engenharia - 95% nacional - 5% estrangeira; 25)
Consultaria e engenharia de projetas 100% nacional; 26) Comércio
externo - 62% nacional - 38% estrangeira; 27) Moinhos - 49%
nacional - SI% estrangeira; 28) Produtos alimcnticios, englobando
carnes frigorificadas, pescado, laticínios, café solúvel, óleos vegetais
c nrodutos alimentares diversos- 62% nacional- 38% estrangeira.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
outra aparte?
O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB - SP) - Com todo
prazer, nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- O.cxcelente trabalho
de V. Ex• demonstra, cabalmente, que toda essa campanha contra a
estatização, no fundo, é manobra para desviar a atenção do
verdadeiro problema que não é a estatização, mas a desnacionaliza·
ção da nossa economia, desnacionalização que se dá, dia a dia,
através da compra de empresas nacionais, como V. Ex• ressaltou,
sem nenhum protesto desses grupos e dessas entidades que tanto
gritam contra a estatização. Na semana passada, deu•se um caso que
se dá continuamente na história econômica dos nossos últimos unos:
a "fusão" de uma empresa genuinamente nacional, tradicional a
Maguary, empresa de sucos e sorvetes do Nordeste, uma empresa de.
êxito, com a gigantesca Amerlcan Food. Ora, essa operação que foi
praticamente de compra da Maguary pela Kibon, foi...
O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB- SP)- Lembrando a
V. Ex• que a Kibon entrou depois, com uma alerta de que nilo
haveria campo para duas empresas.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Exato.
O SR. ORESTES QUj:;RCIA (MDB- SP)- Entrou depois e
dominou u que estava.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Dominou u essa
opcruçilo nilo recebeu protesto de nenhuma das entidades patronais
que estilo ui gritando contra a estatização. Se, por acuso, tivesse sido
umu entidade governamental que tivesse tomado ações da Muguary
para lortulccer o seu patrimônio c dar condições de competiçuo com
u Kibon ui, u grita scriu geral, mas como foi a Kibon quem comprou,
o silêncio~ absoluto e ainda se bate palmas. Muito obrigado.
O SR. Olli;STES QU"RCIA (MDB - SP)- Agradeço o
aparte de V. Ex• que i: conclusivo evidentemente, buscado numu
evidência que estllmos dcmonstrundo através riu análise concreta dos
números.
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Quérciu, V, Ex• permite um aparte, para complementar?
O SR. ORESTES QUilRCJA (MDB- SP)- Com todo o
prazer, Senador.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- E a Maguari foi fundada
com incentivos fiscais, incentivos do Governo, o que é mais grave
ainda,
O SR. ORESTES QUI::RCIA (MDB- SP)- E para a outra
empresa entrar, posteriormente, teve a concordância da SUDENE.
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemos
esclarecer ainda dois fatos de significativa relevância - que cu acho
importante elucidar: l•) O critério adotado foi o do património liquido que, via de regra, é proporcionalmente menor nas empresas
estrangeiras que habitualmente usam o expediente de altos empréstimos externos c baixo capital de risco- Aplicam pouco capital de risco e, em seguida, trazem grandes empréstimos externos c internos.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Perfeitamente, muito
certo,
O SR. ORESTES QUI::RCIA (MOB- SP)- Tal fato é públi·
co e notório, dadas as facilidades criadas pelas nossas leis, c tem sido
amplamente, ventilado, inclusive através do ex-Ministro Pratini de
Moracs em seu pronunciamento na abertura do Seminãrio sobre
"Investimentos no Brasil, promovido pelo Financial Times. A
adoção de baixo capital de rcsco c altos empréstimos cm moeda
estrangeira, evidentemente, distorce a apreciação nos termos em que
foi feita. E o fato é tão flagrante que um ex-Ministro- no caso o Sr.
Pratini de Moracs - declara esse fato de pllblico. E mais, como
sugestão, que tem mais um tom de pedido, solicita ele que as cmprc·
sas transformem 50% das dividas contraídas cm moeda estrangeira
em capital de risco: Porque sabe ele que esses empréstimos, na
realidade, deveriam ter entrado no Pais como capital de risco, não
como empréstimo.
E: evidente que essa solicitação traz, no seu bojo, um perfeito
conhecimento do problema c admite, como realidade, essa anomalia
que, evidentemente, não é coincidente com os nossos interesses na·
cio na is.
O Ministro Severo Gomes cm pronunciamento no Scminá;io
Busincss wilh Bradl, cm 11·3-76, afirma, citando dados do Senado
Americano, que o modus operand! das multinacionais caracteriza-se
por baixos capitais de risco e alta captação de poupança,' quer interna, quer externa. Agora silo dados do Senado Americano a compro·
var a assertiva que dissemos anteriormente, do conhecimento do
Governo porque foi feito um apelo do ex-Ministro Pratini de
Moracs, para que as empresas transformem SO% dos seus cmprêsti·
mos cm capital de risco.
São dois representantes do Governo que corroboram as nossas
afirmações. Tomando-se como válida a existência dessa distorção,
sua corrcção elevaria logicamente a uma participaçilo de 48% no
conjunto analisado; talvez a porcentagens próximas de 60% de ca·
pita! estrangeiro. Evidente que tivemos o cuidado de levantar o
património líquido; tivemos o cuidado de nos basear cm dados •. que
temos condições de comprovar com uma pequena margem de erro,
que nilo deve superar 3 ou 5%, porque se quiséssemos concluir com a
realidade, que é reconhecida pelo ex-Ministro Pratini de Moracs, pe·
las declarações do Ministro Severo Gomes, podcrlamos dizer que
mais de 60% das empresas brasileiras, nilo estatais estilo hoje nos
milos do capital estrangeiro.
Outro aspecto que também é bom esclarecer, cxtratcxto:
lcvantumos as empresas onde o capital estrangeiro tem poder
decisório, mais de 50% de participação. Nilo estamos levando cm
conta us empresas cm que o capital estrangeiro tem acesso, mas que
não tem o controle acionário.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
upurte'?

zcr.

O SR. ORESTES QU2RCIA (MDB- SP);..... Com•muito pra.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Muitas vezes, tem
minoria no capital, mas tem realmente o poder de decisão, porque
tem o domfnio da tecnologia, tecnologia esta que não repassa aos
seus sócios nacionais.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Nilo rcpassâ c
conheÇo casos de empresas brasileiras, funcionando com o know-how
americano, que cm determinadas ocasiões, quando o negócio realmente interessava, foram tangidas a passarem ao controle da
empresa estrangeira, porque, senão, scr-lhc·ia retirado o know-how,
ser-lhe-iam retiradas as possibilidades de continuar aluando.
Portanto, dois aspectos fundamentais: I•) Falamos somente cm
patrimônio líquido, que, no caso das empresas estrangeiras, ocorre o
fator denunciado pelo Sr. Pratini de Morais c pelo Sr. Severo
Gomes c, cm segundo lugar, nilo fizemos menção, no relatório, às
empresas onde o capital estrangeiro tem minoria c, como lembra o
Senador Roberto Saturnino, minoria, mas, com o poder de decisão.
2•) Em quase todas as atividadcs analisadas, a participação das
empresas estrangeiras ê representada pelas maiores empresas do
ramo - isso é importante, também, ressaltar - que, colocando-as
na condição de lideres de mercado, acentua seu poder de influência
econômica. E: preciso que se esclareça, ainda, que muitas empresas
que catalogamos como nacionais já nilo o sejam neste momento, tal
a velocidade das transferências de controle acionário cm curso cm
nosso País. Evidentemente, nos escaparam à identificação inúmeros
controles mascarados pelos "Testa de Ferro" ou escondidos por
empresas Lida. de Administração c Participação, ou ainda, pelo
escudo invulnerável das açõcs ao portador, nilo identificados.
Podemos, portanto, dizer. que, embora a complexidade dos dados
colctados, possibilite uma margem de erro cm torno de S%,
acreditamos que esse erro deva ser sempre aumentando a participação estrangeira c diminuindo a nacional.
Esta anâlisc leva a uma conclusão clara, numi:rica, consciente de
que a propalada estatização de nossa economia não existe nos
moldes em que estão sendo colocados. O Governo vem se restringindo, quase que exclusivamente, a sctores da infra-estrutura c serviços
pllblicos, com destaque a atividadcs que escapam à capacidade de
investimento dos,cmprcsários nacionais c que questões de segurança
recomendam sua não entrega a capitais estrangeiros.
Pelos dados que estamos apresentando, a verdadeira luta pela
sobrevivência da iniciativa privada nacional é impedir sua
desnacionalização progressiva c 'galopante, Em termos numéricos,
podemos afirmar categoricamente que, abrangendo números
globais, das empresas pertencentes ou não ao conjunto analisado, em
1971, um mínimo de 3.060 empresas brasileiras possuíam participação de capital estrangeiro. Em 1973, esse número ia a 3.680 e, cm
1975, era de 4.800. Isto signinca um acréscimo de 1.740 empresas
com participação estrangeira, no espaço de 4 anos, ou seja, um
aumento percentual de 57%,
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- V. Ex• me permite
1
um aparte?
O SR. ORESTES QUilRCIA (MDB - SP) - Com todo
prazer. Sabe V, Ex• que este tipo de pronunciamento é muito úrido.
cansativo até, c além de os apartes de V. Ex• o enriquecerem com o
conhecimento c técnica de que V. Ex• é possuidor, dá-me condições
para um ligeiro descanso.
O Sr. Roberto Suturnlno (MDB - RJ) - Um discurso tilo
esclarecedor, nobre Senador, nuo pode, nunca, ser classificado de ári·
do nem de cansativo. Peço, uté, desculpas pela insistência com q•Jc
interrompo V. Ex•.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Ã vontade.
Agradeço u V. Ex•.
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discurso cstú me cntusíusmundo, nobre Senador. O seu pronuncia-

mento é de fulo excepcional e que cu gosturia de ler feito, nestu Cusu,
pclu objetividudc e clareza com que V. Ex• colocu u vcrdudciru
qucstUo, que nüo i: du cstutizuçUo, mas sim, da desnucionulizuçào da
nossa economia. Aspecto c~se que o Governo parece que niio quer

enxergar, ou se recusa a enxergar, ou não tem a capacidade de enxergar. Desculpe V. Ex• sair ligeiramente da direçiio precisa em que
V. Ex• se coloca, mas é que me vêm ü lembrança, por exemplo, fulos
como este que ocorreu, hil poucos dia.<: o Governo tem um pro·
grama, que é um dos muis elogiáveis - o do Projeto Rondon, um
proJeto que tuntos serviços tem prestado à juventude brusileiru e ao
Puis c cujo lema é o de "integrar pura nõo entregar". Um lema real·
mente muito bonito. Pois bem: ugora surpreende-nos a indicuçiio,
p:~ru dirigir este progrumu, reulmcnte magnifico, da pessou do Sr.
Mârio Gurnero, escolhu feita pelo Governo, Até hoje, não se cxplicu
bem u razão dcss:t indicação. porque o Sr. Mãrio Garnero, Dirctor
du Woikswugcn. não tinhu nenhumu Jiguçiio com o setor de Educu·
cão. nem com u juventude c nem, muito menos, com o Projeto
Rondon.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA {MDB- SP)- A não ser uma
fuzendu muito grundc no Estudo do Pará, de propriedade da
Vokswagen.
O Sr. Roberto Saturnino {MDB- RJ)- I! possível. Não co·
nheço exutumente. Mus o fato, u fuce que conheço do Sr. Mário Gar·
nero- nadu tenho de pessoal contra S. S•- a face que conheço dele
é u do cumpeão do cntrcguismo, noste Puís. I! o homem que pro·
moveu o fumoso Festivul de Salzburgo, puru onde forum Ministros
brasih:iros a dar explicações c a oferecer sctores da t:conomia
nacionul a empr<sários estrangeiros. o homem que promoveu a
criuçiio deste Bunco lnterinvest, que é um Banco, uõnul de contus, de
intermediação de compra de empresas nacionais por empresas estrangeiras. Acho que hoje, neste Puís, talvez, nenhuma figura
reprc:sentusse melhor a intençüo du desnacionalização, do entreguis..
mo, do que o Sr. Mário Gurnero, ugoru dcsignudo, e ninguém con·
segue descobrir porquê, para ser o Superintendente ou o Presidente
do Projeto Rondon. Pura quê? Então o lema terá deixado de ser
''integrar paru não l!ntregar". mas, ao contrário ... íntegrUr pura
cntregur mais rupidumcnte ou mais globulmente".

a

O SR. ORESTES QUtRCIA {M DB- SP)- Agradeço o
aparte de V. Ex• que, embora nuo do assunto especifico, tratu d:t
r.Josor.a cspccir.cu.
O Sr. RobertoSaturnino {MDB- RJ)- Exato.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA {MDB- SP)- A dcsnaciolizu·
ção é gulopuntc, agressiva, violcntu c pouco divulguda, A estatizução
não existe nus dimensões cm que se propala, e é objeto de uma divul·
gaçào assustudommcnte grande.
Quul o parqué dcssu diferença de trnt:tmcnto'? Seria conseqUên·
ciu de umu bem montadu curnpanhu publicitflriu'? Isto,
lamentavelmente, nós da Oposição não podemos responder, mas os
órgãos de inrormuçiio do Governo tém os instrumentos paru apurar
c posteriormente esclarecer :1 opiniiio pública.
Este é um assunto de grande importCtncia, que vem nos prco·
cupundo profundumcntc. Nossa preocupação aumentou quando
tomamos conhecimento, através de pronunciumento do Ministro Se·
vcro Gomes, de dados do Senado Americano constantes de relu tório
de agosto de 1975, recente, portanto, cm que seu comitê de relações
c:<.leriores c subcomit~ de corporuçõcs multinacionuis declurou que,
no qUinqUénio I%6/1970, mais da metade, ou seja, prccisumcntc
S2% dos novos cstubdccimentos amcricunos no Brusll, cm quatro
unos, se originurum de aquisiçiin de Clllf'lresas nucionnis, E esse núme·
ro, segundo a rnesmu fonte. dc~hma que entre 71 c 73 cssu porccntu·
gcm :aumentou a 61%, O mcsrno S!!nudo Amcricuno rcvclu uindu
que, no período de 1960/1972, os investimentos diretos de empresas
americanas nu América Lutinu l\1r:tm de 4 hilhiics de dólurcs c u

trunsferêncin de rendas foi de 13 bilhões de dólares. Isto tem um só
nome: desnncionulizuçào da empre.<a privada brasileira. Dentro des·
se modelo de desenvolvimento, podemos esperar que os problemas
de nossu balnnça de pagumentos nunca serão resolvidos,
O Sr. Itamar Franco {MDB- MG)- Permite V. Ex• um
apurtc?
-~
O SR. ORESTES QUI!:RCIA {MDB- SP)- Com muito pra·
zcr, nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Fr•neo (MDB- MG)- Estou ouvindo V. Ex•
com a devida atenção, e já se disse, aqui, da clareza ex positiva da sua
fula. Inicialmente, V. Ex• alertou que o Governo deveria definir as
suus árcus de utuução. Vamos lembrar, Senador Orestes Quércia, por
exemplo, o caso da siderurgia no setor de não-planos, em que o Governo, timidamente, uindu não definiu se entregará este setor à ini·
ciativa privada ou se o estatizará. Eu daria o exemplo das Minas
Geruis, em que o Governo permite a atuaçuo de uma siderúrgica de
não·plunos nu cidade de Juiz de Foru e, ao mesmo tempo, a instala·
çiio da AÇOMINAS para atuar, também, no setor de não-planos,
quundo sabemos nós que o setor de planos da indústria estatal é o
mais solicitado na importa~lio. Mas, o que me chamou bastante a
utcnção nessu falu expositiva de V. Ex• foi aquele dado referente aos
produtos du indústria farmacêutica, quando V. Ex•, dando números
relativos, diziu que I% estuva na mão do Governo e 99% na mão da
iniciativu privada. Mais à frente, V. Ex•, complementando esses
números relativos, dizia que 79% estava na mão de estrangeiros e
21% na mão de nucionais. Veja V, Ex•. 99% e 79%, praticamente
80% na miio das indústrias estrangeiras. Quero lembrar, também, a
V, Ex• que, em 1971, 77% da poupança interna do crédito direto ao
consumidor foi carreuda paru indústriu automobilística, que não é
nacional. Apenas quero dar esses adendos e cumprimentar V. Ex•
por esse pronunciumento.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- SP)- Agradeço ao no·
brc Senudor Itamar Frunco, que ingressa no nosso discurso com
m:1is argumt:ntos que reitcntm, comprovam a procedência das nossas
prcocupuçõcs desupuixonadas, com o intuito de colaborar no sentido
da nossu indepcndênciu econômicu, pois somente através dela chega·
remos à independência política.
Continuo, Sr. Presidente:
A medida em que a desnacionulizaçào aumenta, uumentu
também o fluxo de divisas pura o exterior. Isto é claro e lógico,
porque uqueles que fazem investimentos o razem visando o muior
retorno possível de lucro.
Evidentemente que cube à parte interessada, u que sofre, tomar
prccuuções. Contudo, é lógico que nilo temos condições, até cm
decorrência du naturezu humuna, de criticar aqueles que tentam,
gan:tnciosumente, gunhar mais <linheiro. Entretanto, o Brasil tem de
precaver..se contra essa situação,
Volto a afirmur: muntida u orientação desse modelo de
desenvolvimento, os problemas de nossa dívidu externa vào·se agra·
v:tr progressivumente. O Governo, que tem cm suas milos os órgilos
de inl'ormuçüo -cm especial o CADE, que cataloga os controles
acionúrios de todus as empresas do Brasil - deve ser alcrtudo purn o
problema.
Aliús, nestes últiinps dias, o CADE deu umu demonstruçuo de
indcpendênciu, com reluçi\o i\ comerciulizuçuo de pneumáticos por
purtc de um cortei formudo por empresus estrangeiras,
Deve mais, deve verificar a aceleraçuo do processo de
dcsnucionulizuçuo, informur a opiniüo públicu e tomar as medidas
pur:t rcl'rcá·lu. Deve, ainda, descobrir seus responsáveis, paru que u
Nuçi\o brasileiru conheça toda a verdade. Puru isso, convocumos os
scturcs responsltvcis da Naçuo, não pura combutcr o cupitul
estrungeiro, que, bem dosado c controlado, é um forte componente
de nosso dcsenvulvimcnto, mas sim pura proteger a nossa indú;triu.
E exemplos dessa proteçi\o podem ser copiados du própritt mcca du
livre iniciutivu que sào os Estudos Unidos, cujo governo vive
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numa demonstração clara que vô no fortulccimento de suas empresas
e de sua economia puramente nacional o fortalecimento do Pais c o
bem-estar de seu povo.
O Sr. Evciúsio Vieira (M DB- SC) - V. Ex• me permite um
apurte'?
O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB - SP)- Dentro de um
minuto,
Concluímos este pronunciamento em tom de apelo: apelo uos
políticos c tecnocratas du ARENA responsáveis pelo utual estado de
coisas, c responsáveis ainda pela omissão da realidade ao nosso povo
c seus representantes, para que, ao invés de abrir baterias contra a
estatização, tumultuando a própria ação governamental, revejam
suas posições, reflitam sobre a imparcialidudc dos números e cerrem
lileirus em defesa da livre iniciativa nacional; apelo aos dirigentes
supremos do Governo, que, possivelmente mal informados pelas
estatisticus mistificadoras, desconheçam os rumos em que os magos
da economia colocaram o Pais; apelo nos companheiros da
Oposição, para que situem corretamcnte o problema, dentro de um
plano exclusivamente construtivo e de defesa du livre iniciativa nacional.
Com todo o prazer, concedo o aparte ao companheiro Evelúsio
Vieira.
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O Sr. Evclúsio Vieira (MDB - SC)- Na tarde de ontem, fomos honrados com o belo c primoroso discurso do nosso
companheiro Roberto Saturnino, quando fez uma radiografia da
política cconômico-financeira neste Pais, analisando os pontos
negativos c, principnlment~. preocupando-se em oferecer 3lternativas ao Governo. Um trabalho esplêndido, uma grande contribuição desta Casa ao Governo, à Nação. Na tarde de hoje,
V. Ex•. ainda no campo econômico-financeiro, mas fazendo a
abordagem, em outros aspectos, também fundamentais, realiza um
belo trabalho a merecer, neste final do seu trabalho, os nossos
cumprimentos, a nossa admiração. Permita-me apenas fazer dois
registras, na tentativa de uma contribuição cm abono uo discurso de
V. Ex•. O Governo desprezou o merendo interno, olhando, nos
últimos anos, mais o mercado externo; criou artifícios: conduziu
empresas para as exportações, pura possibilitar as exportações,
buscando uma diminuição do desnível da balança comercial estú
subsidiando produtos primários' manufaturados: desvaloriza o
cruzeiro para propiciar preços competitivos, no exterior, mas, uo
mesmo t~mpo, provoca uma sobrecarga às empresas nacionais, não
às estrangeiras, mas às nacionais, que foram buscar empréstimos
externos para a sua expansão, pura o seu capital de giro. Silo
centenas de empresas nacionais que estilo atravessando fase critica
em nosso Pais; Governo que vende o algodilo por preço inferior uo
que as empresas nacionais pagam. Estas, pagando mais pelas
matérias-primas, niio têm condições de competição no mercado
externo, empresas têxteis no Brasil que estilo a atravessar momentos
críticos no Pais.
O SR. OREsn:s QUF.:RCIA (MDB - SP) - Agradeço o
aparte do nobre Senador Evelúsio Vieira, que honra Santa Catarina
neste Senado e, realmente, dada à proporção que se agiganta, a cada
dia que passa, do poderio das multinacionais em nosso Pais, nossas
ernpresa,s genuinamente brasileiras estilo sujeitas a problemas como
estes que V. Ex• levantou, de pressões de toda ordem pura o seu
desiderato econômico, pura o seu objetivo.
Lembro-me, unte o aparte de V, Ex•, de que o Governo, com
esta política cconõmicu, ontem condcnadu, com int~ligênciu, com o
sentido de construção, pelo Senador Roberto Suturnino, nesta tribunu, rc<~lmente, esquece o potencial extraordinário, embora
anuncie providencias neste sentido, do mercado interno brasileiro.
Impõe u necessidade de se procurar o mercado externo. Pura isso,
precisa de investimentos puru produzir e exportur. Quando precisa

de investimentos, procura o capital estrangeiro, que vem aqui investir, desnacionalizar a nossa empresa, dominar a nossa economia.
O que se faz necessário, cm nosso Pais, é realmente, uma revisão
da política cconômica nos moldes propostos pelo nobre Senador
Roberto Saturnino, ou de outras propostas a serem debatidas.
Impõe-se debater este assunto, discuti-lo, abrir perspectivas à Naçilo
brasileira, pura que ela possa participar dos jogos econômicos e definir, através de debate, a respeito do seu destino. Isto é o que está faltando,
O Sr. AaenorMarla (MDB.- RN)- Permite V. Ex• um aparte•
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Com muito
prazer, nobre Senador Agenor Maria.
O Sr, Aaenor Mula (MDB- RN)- Senador Orestes Quércia,
desejo, também, nesta oportunidade, congratular-me com V. Ex•
pelo seu oportuno pronunc~amcnto, Uma ala de nossa imprensa, da
nossa grande imprensa, nestes últimos trinta dias, tem feito uma
campanha quase que violenta contra a estatização. Dâ a entender
que esta campanha é contra o Governo. Vem V. Ex•, nesta hora, com
o seu pronunciamento, dar conhecimento à Nação de que o Governo, até: hoje, não proibiu a iniciativa privada na política de capital
aberto que temos em nosso Pais. O que niio é possível é que o Governo continue a tolerar a ânsia criminosa de determinados grupos,
que querem se locupletar com o suor dos brasileiros e a arrastar este
Pais, a cada dia, para a bancarrota, Congratulo-me com V, Ex•, c
posso afirmar que o Governo está encontrando, nesta tarde, da parte
do partido da Oposição, a palavra do nosso apoio, pois preferimos a
estatização do que a nossa economia ser entregue às multinacionais.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB - SP) - Agradeço o
aparte de V. Ex• que, com entusiasmo, coloca cm termos singelos, a
expressão real da nossa participação e da nossa presença nesta Casa
c na vida politica nacional.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB aparte?

ES) -

O SR, ORESTES QUF.:RCIA (MDB prazer, nobre Senador Dirceu Cardoso.

Permite V. Ex• um
SP) -

Com todo

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Nobre Senador Orestes
Quérciu, deixei para o fim o nosso pronunciamento, porque não
comungo, ln totum, com as idéias brilhantemente expostas por
V, Ex• no seu discurso. E não queria ser o "gato preto no campo de
neve". Mas. ouvi o pronunciamento de V, Ex• s~m que me manifestasse. Eu, que já que me manifestei, aqui, no ano passado, contra a
estatização à outrance, em que se empenha o Governo, seria uma
omissão c uma covardia moral. Mus não dcscjnva que na nossa ban·
cada estabelecesse esse dlvorlium aquarium entre aqueles que são
contra a estatização e aqueles que siio pela nacionalização das nossas
~mpresus. Sou favorável a estatização das empresas, a infra-estrutura
de nosso Pais; sou favorável. Mas tenho visto que o Governo tem
levado essa politica além do ponto ótimo dcscjãvel, c isto me amedronta, também, porque, se, como disse V. Ex•, a estatização evita a
dcsnacionulizaçuo, o contrário ocorre também, a nacionalização está
propiciando a socializaçiio de nosso Pais - o que i: mais grave,
Entiio. no meu coração o meu amor a Deus nuo impede, também, o
desamor ao Satanás. Quero dizer a V. Ex• que aceito as suas idéias
contra o capital explorador estrangeiro, mas, acato, diante de uma
seletividude, o capital estrangeiro que vem nos ajudar. Pais de formação de capitais ainda, pais que está emergindo, é preciso que
tenha todos os recursos para que possa sair dessa situação cm que se
encontra. Mas, digo a V, Ex• - peço desculpas utô - V,, Ex• que
estudou o assunto, que estudou-o, mus do ponto de vista da est'relu. estudarei, oportunamente, do ponto de vista de sirius.
Quero dizer u V, Ex•, por ex~mplo: que situando us empresas nume·
ricamente, mas, deixundo de computar us grandes emprcsusjlí nacio-
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foque parcial do assunto. Se nós estudamos as grandes empresas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico. E devo dizer
brasileiras, hoje, sob o ponto de vista do capital e do faturamento, u V, Ex•, o que/está sendo o muro, que ainda está impedindo maior
então o teor da nacionalização pesa mais do que o produto das volume de estatização é o próprio Banco Nacional de Desen·
empresas privadas, Logo, o meu medo é este: que esta polftica de volvimento Económico, cujo Presidente tem sido uma barreira, um
estatização à oatrnncc nos leve, nobre Senador, à socialização. E dique a estti· estatização à outrance. E, aqui mesmo, no Senado
cxplico mais a V, Ex• dentro de pouco tempo, uina simples mudança ' Federal, declarou S. Ex• que estava um tanto temeroso desta.
nu111a cxpressilo muda até o regime do nosso Pais. Enquanto tiver- estatizaçiio violenta e era tempo de se colocar um dique e um
lllOS este regime dirigido por homens, que sabemos para onde vai,
paradeiro nessa política por parte do Governo. Portanto, vê V, Ex•
poderemos ainda conlíar, há confiabilidade nisso. Mas, se amanhã que na estatização da José Olympio, o medo que temos...
·
vier u111 homem que possa mudar apenas um dos artigos fundamenO SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- V. Ex• diz o
tais da nossa Constituição e, ao invés de República Federativa tiverseguinte: que o BNDE assumiu a José Olympio e que o Presidente do
mos República Socialista, estaremos integralmente socializados
BN DE declarou que é contra a estatização.
diante da estatização, à outrance, que vem sendo posta em prática
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Contra niio, estava
pelo Governo Federal.
te111eroso por essa violenta estatização.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Agradeço o
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Na sua
aparte de V, Ex• que, aliás, vem com bastante oportunidade para
sensibilidade,
o Presidente do BNDE se contradisse mas, na realidaque possamos salientar a beleza do diálogo e do debate, tão
importantes ao nosso Pais. Salientar a beleza do diálogo e do debate de, este aspecto da livraria í: mais emocional, porque o Governopara dizer que, na realidade, não existe contradição entre o que pelo que se esclareceu- quis defender esse pequeno empreendimenV. Ex• e eu pensamos. Evidentemente ficou bem esclarecida a to em razão da tradição que representa.
Quero agradecer ao Sr. Presidente a gentileza que teve para
explanação feita no meu discurso: a de que nós somente admitimos a
comigo,
permitindo que eu me alongasse um pouco mais e, dentre os
interferência do Estado - e isso ficou bem claro - quando, nas
iniciativas fundamentais para o nosso desenvolvimento, não tiver- apelos já anunciados, concluímos nosso discurso, com um apelo línal
mos condições de fazê-lo através das empresas privadas brasileiras, ao Presidente Geisel, para que crie, através do Executivo, um amplo
somente assim. O ideal seria que as empresas privadas brasileiras sistema de proteçilo à iniciativa nacional, sem os apadrinhamentos
tivessem condições de explorar este campo que hoje ê ocupado pela nocivos do passado remoto e sem a omissuo calculada do passado
iniciativa do Governo, pela estatização. Também não queremos que próximo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
o Governo tenha tanta força que possa, de momento para outro,
mudar as perspectivas políticas deste País. Daí a razão de termos ido
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra,
buscar, através de informações" possíveis para que nos como Líder, o nobre Senador José Lindoso,
~sclarc:côssemos nesse sentido, para que chegássemos à conclusiio'
que chcga111os, de que não existe motivo para essa preocupação.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Comq Líder,
Na realidade V. Ex• mesmo disse que concorda com a presença
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Governamental cm setores fundamentais tais como: TELEBRÁS,
PORTO BRÁS, ELETROBRÃS etc.
A nobre Oposição, através da palavra do Sr. Senador Orestes
Essas são as grandes empresas que V. Ex• salientou e que foram
Quí:rcia, de São Paulo, acaba de fazer, nesta tarde, uma análise sobre
r~almente estatizadas; mas, no que tange a esses empreendimentos,
estatização e desnacíonalizaçiio da economia brasileira, apresentan-.
evidentemente, estamos de acordo. O que nos preocupa e dai o
do um elenco quase que interminável de problemas e situações
motivo da nossa procura, da nossa pesquisa- é: que o Governo esteconsiderados graves à luz de dados estatlsticos c sob u lupa de seu
ja e><agerando. Veja V. Ex•, com exclusilo da PETROBRÁS e desses
c:xame.
grandes ~mpreendimentos que, realmente, não teríamos condições
Sr. Presidente, em parte, considerações formuladas no discurso
de dar à iniciativa privada nacional, o Governo participa, por este
de S. Ex•, principalmente no respeitante à questão da estatização,
levantamento que lízemos, em 3,6% do movimento económico
poderiam ser aceitas por esta Liderança mas, somente em parte,
brasileiro, em termos de património líquido.
porque as manifestações conúa a colaboraçilo do capital estrangeiro
Verifica, assim V. Ex• que não existe motivo algum para
merecem reparos. Nilo acredito mesmo que sejam os conceitos emiti·
preocupação e nós estamos de acordo, embora, em alguns aspectos,
dos nà discurso a esse respeito totalmente endossados pelo próprio
V. Ex• pensasse que estivéssemos em desacordo.
MDB, dadas as posições ontem, aqui, proferidas pelo nobre Senador
Acho que não existe o problema de, amanhã, se escrever na
Roberto Saturnino, que defende uma estatização crescente numa
Constituição: "República Socialista do Brasil", porque, o que
perspectiva sociulizante, enquanto ele, no inicio de sua fala, se defi·
interessa i: a realidade do meio social, que não aceita o socialismo, da
niu como adepto da iniciativa privada, admitindo só moderad<,l·
forma que se queira criticar com medo; mas, da mesma forma,
mente n estatização, ao modo comç se tem procedido neste País ..
podemos dizer que niio vivemos numa República Federativa e isso
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
cstil escrito na Constituição, "República Federativa do Brasil ... ",
aparte1 (Assentimento do orador.) - Nilo gostaria de interromper
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
V. E><•, mas fui citado nominalmente. Devo, entilo, retificar.essa citação. Jamais defendi a estatizaçilo crescente. O que defendi foi a inter·
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- O que interessa i:
vençilo do Governo, sempre que necessário, nos grandes projetas
que o meio social repudia os extremismos.
bíiSicos do Pais, Isso nilo quer dizer estatização crescente. porque a
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Permite V. Ex• um
economia nilo estí1 apenas nos seus setores básicos de infru-estrutura,
apurtc1
mas em toda a gnmn industrial, comercial, agrlcola, etc. De modo
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Se o
que V. Ex• j6 tirou uma conclusilo da minha tese, com a qual nilo
Sr. Presidente o permitir, com todo o prazer,
concordo c sou obrigado a aproveitar o ensejo para retificar.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES)- Veja, V. Ex• por exem·
pio: há poucos dias tivemos u estatização de uma editora nacional, a
José Olympio, do Rio dcJanciro. Um sctor que nilo é básico, não é

O SR. JOSF.: LINDOSO (ARENA - AM) - Agrudeço o
aparte de V, Ex•, que tem o mérito de tranqUilizar, inclusive, os
elementos do seu Partido, que se manifestaram relativnmente a esses
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-591te.,;us que, freqUentemente, suscitam dúvidas: a estatização, a intervenção corretiva do Governo no processo económico e a dcsnucionalizuçilo.
Vamos, Sr. Presidente, fazer as colocações que suponho de natureza elementar, que siio de ordem ideológica, pura poder desenhar u
exutu situuçiio do País nesta controvertida questão.
Sr, Presidente, o Brasil, com u Revolução de 1964, fez uma
opção pelo ncocapitulismo, relugundo a sociulizaçilo marxista;
recusou, também, encaminhar-se pela socialização democrúticn;
como não adormeceu o liberalismo capitalista. Dentro das dominantes da doutrina económica moderna, dentro de uma posiçiio que
poderíamos chamar de neocapitalismo, como dissemos, foram estabelecidos os roteiros com características próprias do pensamento
económico revolucionário, portanto, do nosso sistema económico.
O problema que interessa fundamentalmente à Nação é a posição do Estado como entidade jurídica mais perfeita, surgida nas
estruturas das sociedades modernas como responsúvel principal nu
condução dos destinos do povo perante a História.
E ê exala mente, aqui, que pensamos oportuno fazer as ~oloca
ções preliminares em resposta, de certa forma, aos discursos
oposicionistas de ontem e de hoje, relativamente à posição do Brasil,
com relação aos capitais estrangeiros que ingressam aqui e à estatização.
No Brasil o Estudo moderno tem capacidade gerenciul, visando
a promoção do bem-estar do povo, c se acha animado da dctcrminw;Uo de;: modernizur esta Nação, levantando os níveis de vida de
suas populações, qualificando-as no esforço de se atingir os modernos padrões da civilização.
Essé Estado tem a responsabilidade de zelar e preservar os
princípios da soberania nacional, não num aspecto puramente nominal, mas efetivo; e não somente através da presença das nossas
Forças Armadas, mas através de providências que, atingindo toda a
vida do País, signifique uma posição vigilante de quem sabe
autodeterminar-se e de quem tem um destino histórico a cumprir.
Para isso, controla, inspeciona o sistema c.conômico.
E por isso o Estado ê chamado a participar da atividade
económica e não 'poderú abrir mão de nenhuma atividade neste setor
que esteja substancialmente ligada aos complexos interesses que
envolvam e garantam plena soberania nacional, dentro dos limites
du convivência internacional, sensível normalmente às concessões
em que os povos concertam, em reciprocidade, na cdcbruçào de acordos, na rorma 'de açiio e cooperuçào, como se obsc:rva no estilo da

sociedade internacional contemporânea.
Por isso, Sr. Presidente, o Governo brasileiro, ·através do processo de estatização, não poderú abrir müo do petróleo, que ê monopólio estatal; mesmo quando negociada u sua pesquisa através dos
instrumentos, como contratos de risco, ele o faz, sob um controle
absoluto du própria empresa estntul que, por delegação do Estado,
exercita us atividades.
A estutizaçilo se estende, assim, em linhas gerais de interesse da
segurança e du soberania: u exploruçilo da energiu nuclear pertence
ao Governo; u eletricidude estú sendo controlada, hoje, crescentemente, de modo cfetivo, pela ELETROBRÃS; como os transportes,
o comércio bancário, u comunicação. Isto porque se entende que
esses sUo sctores importuilles pura que u sobcmmiu não scju meru ..
mente nominul.
Damos e.xemplos, Sr. Presidente, uqui, ri1pidos, porque nilo
cstúvumos ubsolutumcntc prepurudos puru responder u um discurso

feito nu busc de pcsquisu, com envolvimentos de nuturezu ideológicu
c de nuturezu pollticu; mus, mesmo de relunce, definimos us posições
do Governo utruvé:s de puluvrus clurus e com u relu intençho de servir
u verdudc c elucidur, sem pui.~õcs de subterfúgios, u opiniUo públicu.
Fandumentalmcnte, portunlo, o Estudo brasileiro cstú vigiluntc
nu dcrcsu de sun sobcruniu e intervém no processo cconômico pura
gurunti·lu, nu cxtcnsilo dus\:onvcniCncius nucionuis.

Nilo procede- e nisso a nobre Oposição tem ruzào- o alarme
que se criou em torno da estutiznçilo! As áreas pura as quais o Governo estú sendo chamado a promover empresas com capituis do Estado são úrcus pertinentes aos interesses da nacionalidade:, ou, cntào,
são áreas em que a empresa privada não teve, por carência de cupital,
ou por carência de tecnologia, possibilidade de atuar, Por isso, e para
que o desenvolvimento nacional se realize sem tropeços c de modo o
muis rápido passive], o Governo, por vezes, exerce ntividudes nessas
úreas não ocupadas pelo empresariado nacional. As estatísticas
oferecidas pelo Sr. Senador ·Orestes Quêrcia estão exatamcnte
documentando esta situação. Se temos efetivamente um grupo
expressivo de empresas estatais, elas, pelas atividades q~e estilo
exercendo, se identificam como empresas de interesse da coletividade
ou de interesse de segurança nacional.
Depois de examinado o aspecto de estatização, e que mereceu a
concordância desta Liderança, Sr. Presidente, o eminente Senador
por São Paulo fez um novo desdobramento do discurso para tratur
da dcsnacionalizuçuo, riscando o quadro, com lúpis vermelho, em
condenação peremptória do Governo.
Na base de um sistema -cJii;itali;ta, o Go-;.,r~o não se opõe
àqueles que desejam vir para aqui ajudar o processo de
desenvolvimento, trazendo capital e tecnologia, participando assim
das nossas atividades, dentro dos limites que u lei brasileira
estabelece. A lei brasileira disciplina esta participação, inspeciona-a e
lhe dá as garantias comuns a todas as economias que se regem pelos
· princípios do sistema capitalista, preservando - ê preciso enfatizar
-os nossos interesses e garantindo o crescimento das empresas, sem
laivos "nacionaleiros", dentro de um sentido de mponsabilidade o
inspirado no interesse do progresso brasileiro, sem temores
improcedentes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há efetivamente um novo tipo de
colonialismo no mundo moderno. Isto ê revelado pelos estudiosos,
enfocado pelas estatísticas e verificado por todos aqueles que se
dedicam aos assuntos de natureza pública.
Há poucos anos um jornalista revelava o angustiante problema
da invasuo do capital americano na França, para mostrar a
descaracterização da empresa francesa. Entendo, no entanto, Sr.
Presidente, que hã toda uma experiência vivida, uma disciplina
instituída, uma vigilância consciente, resultante ou melhor, objeto do
debate doutrinário h'oje, e em linhas nítidas, bem definidas, qualquer
País, seguro de si mesmo, que queira desenvolver, pode aceitar essa
cooperação de capital c de tecnologia, sem se deixar dominar por
esse moderno colonialismo. E o Brasil tem a esse respeito, tal
desempenho.
Nilo se apontou aqui no longo discurso do Sr, Senador da
Oposição empresas que tenham participação do capital estrangeiro e
que estejam afetundo o poder de decisão política da Nação, Não se
denunciou nenhuma empresa com participuçilo de cupital
estrangeiro que esteja afetundo, ameaçando, de leve sequer, o
princípio de soberania nacional. Se somos um País em crescimento,
se estamos carentes de capital, se reclamamos tecnologia e se temos
consciência, Sr, Presidente e Srs. Senadores, das ' nossas
rcsponsubilidades, e seguros de' conduzir o Pais acimu de forças·
económicas que ponhnm em perigou suu autodeterminação, rião hú
por que recusar a participação nos limites e nos modos estipulados
em lei. Temos, sim, que, colocando essus empresas dentro dn nossa
lei, fiscalizá-Jus pura que niio se constituam em forças negativas nos
processos de interesse nacional. E isso é o que se tem feito como.
repctitivumente hei afirmado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não sei como clussificar, sob o
porito de vistu ideológico, o discurso do nobre Senador por Siio
Puulo. No final, depois de debulhar os percentuuis de participaçilo
de capitul. estrangeiro cm diversas empresas brasileiras, S. E.~•
declnru que nilo é: contru o cupitul estrungeiro, que, bem dosudo, ê
um componente sulutur da nossa economia. Que dosugem i: cssu? A
dosugcm que entendemos que deve se dur no cnpitul cstrungeiro i:

-592cxatamente aquela de não deixá-lo invadir as.árcus da soberania do
Pais, o terreno que se situa entre a economia c os interesses
fundamentais do Estudo, entre u economia c os interesses maiores da
nacionalidade, E, neste caso, temos certeza de que o Brasil está

nacional como também, na defesa do empresariado nacional,
procurnndo oferecer u esse empresariado, assistí:ncia técnica e
assistência financeira para que cresça e se firm~ no contexto du nossa
economia. O que niio é passivei, Sr. Presidente, é que nós, nesse esfor-

vigilante para que isso nao ocorra, considerando que todaS as úreas

ço de desenvolvimento em que precisamos do concurso de todo

de interesses cconõmicos que se ligam à soberania nacional, à
segurança nacional, cstiio nas mãos do Estado c o Governo exerce
cfctivo controle, u cívica vigilância. Então, S. Ex• ou é incoerente ou
nega a vigilância do Governo.

mundo industrializado, que diliRenciamos a importação da técnica
neguemos um "nmpo de participação no capital estrangeiro. Seri~
incoerente apelar parn a tecnologia e o capital c fechar as portos;
quando nos procuram. Carece de lógico é: que estejamos aqui, por
exemplo, a negar a validade de uma indústria, como a
automobillsticu, que marcou, no desenvolvimento deste' Pais, um
estágio, a fim de nos possibilitar, hoje, o ingresso na indústria
aeronáutica através du EMBRAER. Que estejamos, assim, a negar
os aspectos positivos que tem esse processo da importação de
tecnologia c dn importação do capital sob o controle do Estudo, para
o nosso desenvolvimento, Se fôssemos levados a adotar essa politica,
a adotur essa doutrina, isolando-nos, negando-nos de buscar 0 ·
progresso, recusando a técnica e o dinheiro de quem quer e pode
trazê-los, ainda estariamos, Sr. Presidente e Srs. Scnndorcs, na era do
carro de boi. Não teríamos emergido como nação em
desenvolvimento, perseguindo, viver u era cm que o homem
conquistou a lua c domina os espaços.
Esta Nação tem consciência de suas responsabilidades, não tcme a ajuda de quem tem técnica c dinheiro e o Governo está vigilante
para que essa ajuda, gerando o lucro do empresário, nilo seja danosa
para o povo.
Aceitamos o capital estrangeiro e n tecnologia, aceitamos a
cooperação do mundo no dcsenvolvimcnio deste Pais, que tem um
encontro marcado com a História, na realização de sua mensagem de
paz c de justiça. Esse capital estrangeiro, ao entrar neste Pais, está
sujeito ao controle pelo Estado, c uo lado do esforço enor~c c
sempre estimulado do capital c do empresário nacional, participa do
trabalho de construir a grandeza da nacionalidade. (Muito bem!
Palmas,)

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
· OSR.JOSE:LINDOSO (ARENA -AM)-Comprazer.

·O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- V, Ex•. reportando-se a
uma parte do texto do meu discurso, cm que digo ser favorável ao
capital estrangeiro desde que ele seja bem dosado, V. Ex• conclui:
cm que limites? Impedir que esse capital estrangeiro atinja os campos
fundamentais du economia brasileira. Entendi que V. Ex• quis
esclarecer que, nesses campos, o (ioverno está atento para impedir
qualquer penetração, c, portanto, o limite está bem fixado para o
capital estrangeiro. V, Ex• se esquece, porém, de um componente
fundamental que deve ter a proteção do Governo, que é: o
empresariado nacional. Então, o limite não é: tão-somente os
empreendimentos do Governo. O limite, tumbé:m, é: a proteçiio do
capital brasileiro, do empresário brasileiro, do empresariado
nacional. V, Ex• se esquece de que o Governo tem n rcsponsa·
bilidade, a obrigação de fazer um balanceamento da economia, da
produção, em nosso Pais, dando condições de vida, ou melhor, de
sobrevivência uo empresariado brasileiro. Portanto, ai é que acho
que deveria ser estabelecido um limite, e niio onde V. Ex• - pelo
menos foi o que entendi- quis estabelecer.
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA - AM) - Agradeço o
aparte de V. Ex•
Não há esquecimento de minha parte, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, c cuido de esclarecer o representante de São Paulo, que
com o seu aparte me enseja novos argumentos. Há, realmente,
omissão da parte de S. Ex• cm querer esquecer e ignorar toda a açiio
que o Governo tem tomado relativamente à proteção do
empresariado nacional, não só através de linhas de créditos,
especificamente destinadas a proteger empresas brasileiras que este·
jam em situações difíceis c que possam ser absorvidas pelo capital
privado estrangeiro, mas, inclusive, pelos processos de fiscalização
de concorrência pura evitar que empresas mais poderosas
estragulem, numa dura concorrência do mais forte contra ó ·mais
fraco as empresas nacionais. E, embora S. Ex• tcnbq pretendido
obscurecer u atuação salutar e brilhante do Governo cm defesa do
empresariado nacional, não se pode deixar de citar, recentemente,
uma deliberação do CADE, punindo as empresas que estavam
praticando concorrência ilegal, como as referi,das empresas que fabri·
cam e negociam com pneumáticos.
Nós poderíamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se estivéssemos
prevenidos pura este debute, levantur tal elenco, oferecer umu série
de providências udotudus pelo Governo através do sistemu de crí:dito
nacional, através, ati:, de empresa estatal constituidn exutamente
para cooperar, pura ajudar, pura socorrer, digamos assim, u empresa
nacionul quando em dificuldades, diunte do processo de

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra uo nobre Senador Itamar Franco.
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Concedo a

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem rcvisiio do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Vou tentar ser breve, já neste final de sessão, deixando o campo
árido du economia c aquela tentativa de defcsn do líder José:
Lindoso, com quem nos congratulamos pela sua presença no
Plenário, nesta tarde, para abordar um problema social e humano,
Os jornais noticiam sobre incêndios, dizendo que "Incêndios
matam 34 pessoas no Sul".
Um deles, Sr. Presidente, diz o seguinte:

"E é só em tais ocasiões, quando policiais e bombeiros
siio convocados pura executar essas tarefas têtricas, que
autoridades de st.:gurunça retiram dus guvctus projetas visando à regulamcntuçlio de normus para construções. E passam
a estudú-las uté que as imagens dos sinistros se upuguem de
nossus memórias, Então qs projetas volt um paru us gnvctus".

dcst.:nvolvimcnto ou no confronto com a cmprcsu que tenha nu sua

Sr. Presidente, o ussunto que abordo nesta tarde poderia parecer
desnecessário ao Senado Fcdcrul. Mas cu me lembro q'ue no dia 10
de março de 1975, usando a tribuna deslll Cusu, cu dizia o seguinte:

composiçiio purticipaçiio do cupitul estrangeiro. E paru ilustrar
ninguém pode esquecer, por exemplo, u açiio do BNDE nesse campo.
Este Governo, portanto, não está omisso em nenhuma dus
situuçõer. que uqui se focalizou. Governo que udotu o cupitulismo,
dentro das modernas linhas desse cupitulismo, sob ú vigilânciu e
fisculizaçilo do Eswdo, considerando o homem como um primudo
fundwnentul para u reulização dos fins du sociedade,•esse Governo
est!1 l'igilunte nilo só com relação aos ultos problemus du soberuniu

Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Nos IISsuntos relucionudos com 11 scgurunçu das edificações, 11 prevenção conlru sinistros continuu inquictundo c
preocupuildo us populações dos maiores centros urbanos.
Trumitou pclu Cilmaru dos Deputudos o Projeto de lei
n<' 1.743/74 do Poder Executivo, que cstubeleciu normus
gcruis de prevençuo contru sinistros em edincuções urbuntiS,

I!
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-593entendendo, posteriormente, o mesmo Poder Executivo de
retiro r o dito projeto cm 11 de março do mesmo ano.
Tendo cm vista as razões inicialmente alinhadas c mais
as decorrentes do Simpósio de Sistemas de Prcvcnçilo contra
Incêndios em Edificações Urbanas, realizado na Câmara dos
Deputados, por proposição do ilustre Deputado Faria Lima
através de Comissilo Especial de Poluiçilo Ambiental tomo~
liberdade de manifestor meu apelo ao Executivo Federal no
sentido de providenciar seja reencaminhado ao l'oder
Legislativo projeto de lei atincntc à matéria, trazendo em seu
bojo um disciplinamento de prevenção que as edificações
urbanas cada vez mais reclamam, objctivando riscar-se cm
futuro bem próximo, da Imprensa brasileira, manchetes
dcsespcrodoras como aquelas que focalizaram a infausta
noticia do incêndio dos Edilicios Andraus c Joclma, cm São
Paulo, bem como outras que traumatizaram profundamenre
a opinião pública nacionol.

Lembro-me, Sr. Prcsídcntc, que na minha cidade - de porte
médio, com cerca de quatrocentos mil habitantes- não temos, proticamcntc, um Corpo de Bombeiros, que deveria ser mantido pelo
Governo estadual, conforme preconiza a Constituição Estadual, mas
que a Prefeitura, com seus parcos recursos, ajudava, por exemplo,
cm combustlvcis,lubrificantcs c cm outros aspectos.
E, por incrlvcl que pareça, Sr. Presidente c Srs. Senadores, essa
ajuda que a municipalidade prestava ao Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais sofreu critícas do Tribunal de Contas daquele Estado, porque entendia o Tribunal que a Prefeitura nilo poderia
dar verbas ao Corpo de Bombeiros, sendo ele estadual.
Era o impasse cm que estava o Prefeito: ajudar o organismo estadual, ou deixá-lo, como está, abandonado c sem recursos.
B por isto, Sr. Presidente, que abordando- e com tristeza- esse aspecto social c humano dos grandes centros urbanos ·deste País,
faço um apelo ao Senhor Presidente da República para que envie,
com a máxima urgência, ao Congresso Nacional projeto de lei reguE, Sr. Presidente, o que assistimos anteontem é que as man- lamentando o problema referente às normas de prevenção contra
chetes voltaram. Algumas vidas se perderam c estamos aqui, respei- sinistros cm cdifJcaçõcs urbanas.
tosamente, cobrando do Governo Federal, a regulamentação dessa
Permito-me, Sr. Presidente, sugerir que, no projeto a ser envialei. Aquele seu Projeto de Lei n• 1.743, enviado pelo então Presidente do ao Parlamento, Sua Excelência examine, como tem examinado,
Médici, cujo Ministro Alfredo Buzaid dizia o seguinte na sua aquelas mensagens que manda ao Congresso Nacional, com a devida
exposição de motivos~
atenção, para o rcaparclhamcnto desses Corpos de BombcJros de
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa todas as cidades. Que Sua Excelência também estude a possibilidade
Excelência o projeto de lei que estabelece normas gerais de de se permitir, no alistamento militar, quando o moço se apresenta
prevenção contra sinistros cm edificações urbanas, especial- para o Exército, para a Marinha c para a Aeronáutica, faça opção
também para o Corpo de Bombeiros. Ao moço, ao ser chamado para
mente contra incêndios:
o
Serviço Militar, seja-lhe permitido também a opção de servir no
2. O diploma consubstancia medidas preventivas recta·
Corpo de Bombeiros, dando assim, uma pcssoa.também altamente
madas pelos fatos, dado que nos últimos tempos são inúmequalificada para essas guarnições tão heróicas, em todas as partes do
ros os incêndios nos grandes centros urbanos do Pais, com
nosso Pais.
graves rcncxos na tranqUilidade pública, que justamente se
Sr. Presidente, atendendo ao apelo de V. Ex•- já que meu temalarma e teme a sua repetição.
po é limitado- termino a minha fala, nesta tarde, lamentando que
Mais do que aluais, as palavras do então Ministro Alfredo ainda ocorram no Brasil casos como os que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul e ontem, cm São Paulo. E a cspcronça
BU2aid:
de que realmente o Governo Federal possa encontrar, através de um
3. Dos levantamentos feitos tem-se observado que os in- projeto de lei, medidas que venham prevenir esses serviços.
cêndios ocorrem, na maioria das vezes, pela inexistência, nos
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,)
cdilicios, de técnicas, equipamentos c pessoal sufic'1entemente
O
SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a palaadestrado às providências primeiras de combate ao fogo c salvra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
vamento de pessoas.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
4. A lei que hora se propõe, a par das cspccincações técnicas a serem observadas nas edificações c dos serviços autô· o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
nomos obrigatórios de prevenção nos prédios de gabarito suO JOrnal Correio da L"'oura que se edita no Municipio
perior a quinze andares, também integra os Estados c Munici· numinensc de Nova lguaçu completou, recentemente, 59 anos de
pios nas\ operações pertinentes, na fiscalilaçilo periódica das fundação.
exigências c fixa os critérios para a expedição de alvará de utiAo longo dcs~e pcriodo soube manter sempre imbatível conduta
lização ("habite-se") de cdificios novos, cm construção ou rc· moral, sempre noticioso c aberto aos interesses da comunidade.
forma.
Tive oportunidade, numa parte da minha infância, de manuscllS. O projeto, cumpre esclarecer, cstatui normas gerais lo ao tempo cm que meu pai, Delegado Militar cm Nova lguaçu,
de prevenção contra sinistros (especialmente incêndios), pois para lú me levara c me matriculara no CoH:gio do Professor Paris,
os pormenores técnicos ticam para os Códigos de Obras, os onde fui alfabcti2ado e, cm seguida, transferido para o Escola
quois deverilo se adaptar à nova lei.
Pablica dirigida pela Professora Carmcm que sei, para alegria mi6. O alcance da futura legislação, cm termos de preserva- nha, apesar de avançada nos anos, ainda vive com saúde.
ção do património material e da tranqUilidade da população
Entendo que o Parlamentar, quanto mais amigo da imprensa
brasileira, justifica plenamente o envio do presente projeto ao intcriorana, mais útil é o seu mandato, porque a outra, com base
Congresso Nacional para apreciação c posterior aprovação.
urbana, é puramente empresarial, nilo tendo a sinceridade dos
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelên- semanários c dos mensários que nilo raros silo publicados com
cia protestos de profundo respeito. - Alfredo Buzald, graves preju!zos financeiros.
Desejo congratular-me, ao ensejo da efeméride, com os
Ministro da Justiça.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, até agora o Governo Federal
nilo enviou o novo projeto de lei.
Recordo-me que, quando Prefeito da minha cidade, Juiz de Fora, deixumos de regulamentar uma lei aprovada pclu egrégia Ciimoru
Municipal porque, naquele dodo per!odo, o Governo Federal havia
enviado ao Congresso Nacional esse projeto de lei.
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E, para homenagear a Folha aniversariante, passo a ler, para
constar nos Anais do Senado Federal, o Editorial divulgado no dia
em que o Correio da Lavoura completava 59 anos de profícua
existência, e que é o seguinte:
CL-59Anos
O CL atinge a expressiva marca dos 59 anos num instan·
te indiscutivelmente difícil de nossa vida polltica, social e
económica. Longe vai o tempo em que o nosso ilustre
fundador, Silvino de Azeredo, sonhava com um Município
rico, poderoso c forte, dirigido por homens de bem
unicamente preocupados com o engrandecimento crescente
da generosa terra iguaçuana. Se vivos estivessem os homens
que, cm torno de Silvino de Azeredo, contribuíram para que
este semanário se consolidasse junto à opinião pública de
Nova Iguaçu, evidentemente que eles não se sentiriam
gratificados pelo esforço desinteressado de anos e anos de
colaboração nas páginas do CL, em que todos os temas do
interesse direto da população que aqui vivia e contribuía para·
o desenvolvimento do Município com o seu precioso traba·
lho; foram amplamente discutidos c dissecados por representantes da nossa e de outras comunidades, todos igual·
mente interessados e identificados no elogiávcl objetivo de
ampliar o elenco de soluções para os nossos problemas.
r: oportuna essa observaçilo, quando completamos 59
anos, pois hoje o Município de Nova Iguaçu se debate cm
meio a uma crise de responsabilidade c competência que a
taxa altrssima c quase inacreditável de II prefeitos cm dez
anos nilo nos deixa mentir. Dizer, por extensão, que o ideal
lançado no primeiro número deste semanário, a 22 de março
de 1917, tenha sido plenamente alcançado, seria escamotear
uma realidade que jâ nilo se apresenta mais risonha c franca
(segundo a cxprcssilo corrente nas primeiras décadas do
Século),
Somos na verdade um Município literalmente abandonado, à mercê de políticos inescrupulosos e aventureiros, cuju
populuçilo, jã descrente de tudo e de todos, contribui com o
seu justificado desinteresse pura o agravamento do nosso
quadro polltico, s,ocial c económico, Daí a nossa suprema

atençilo e responsabilidade quanto aos fatos que ultimamente
vêm ocorrendo cm Nova lguaçu - fatos esses que muitas
vezes colocam cm risco a sobrevivência da' própria imprensa
local, pois ao imediatismo suicida dos nossos políticos
vieram se juntar, de uns tempos prâ câ,jornais de última horu
c que nada pretendem scnilo a promoção massacrantc de
·chefes e chefetes de nossa vida pública cm troca de substanciais ajudas pecuniârias.
A última consideração, possivelmente a mais triste de
todas, diz respeito às pressões exercidas contra a pequena
imprensa, no que tange às dificuldades inerentes à pequena
empresa no Brasil e sobretudo as que silo acionadas pelos
instrumentos de Segurança do próprio Sistema. O fato é
duplamente entristecedor, porquanto sabemos que é na
pequena imprensa que as questões culturais vêm sendo
debatidas e discutidas em carátcr permanente. AI reside, ao
nosso ver, a grandeza dos pequenos jornais, hoje muito mais
corajosos e audaciosos na abordagem clara e precisa dos temas que realmente podem trazer alguma contribuição ao
desenvolvimento sócio-cultural do nosso povo.
Com mais esta etapa vencida, renova-se, enfim, a
esperança de que Nova lguaçu um dia venha a confirmar as
previsões de Silvino de Azercdo c de tantos outros valorosos
c íntegros iguaçuanos que tanto lutaram para que esta terra
fosse realmente poderosa e rica.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nilo hã mais
oradores ínscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária a realizar-se às 18 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 13,
de 1976 (N• 1.807-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre gratificações na Justiça
Eleitoral, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 223 e 224, de 1976, das
Comissões:
-de Se"lco Público CMI; e
-de Finanças.
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
04, de 1976 (n• 39-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Tratado de Amizade c Cooperação, conclufdo entre a
República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, cm
Assunçilo, no dia 4 de dczcm bro de 1975, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 221 c 222, de 1976, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; c
- de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.

I Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)

52• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 29 de abril de 1976
(Extraordinária)

PRESID~NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
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Ã~8 horas e 30 minutos, acham·•• presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - Evandro
Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattcte Pinheiro Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Henrique de La Rocque- José Sarncy- Fausto Castelo-BrancoHelvídio Nunes- Petrônio Portella -Mauro Benevidcs- Wilson
Gonçalves- Agenor Maria - Dinarte Mariz- Jcssí: Freire Dom!cio Gondim- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guer·
ra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco Gilvan Rocha - Heitor Dias - Luiz Viana - Dirceu Cardoso Eurico Rezendc - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto
Saturnino - Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães
Pinto - Franco Montara - Orestes Quércia - Lázaro Barboza Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Evelásio Vieira
-Lena ir Vargas- Otair Becker- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista de presença
acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente.
I; lido o seguinte

PARECERES
EXPEDIENTE

I

,I

I

PARECER N•lSJ, DE 1976
Da Comissão de Constltulçio e J ustlça
Sobre o ProJeÍ~ de Decreto Leglslallvo n• 7, de 1976 (n'
41·8/76, na Câmara dos Deputados) que "aprova o texto do
Protocolo Adicional ao Tratado de Limites de li de maio 'de
1917, entre a República Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, firmado em Assunçio, a 4 de dezembro de 1975".
Relator: Senador Helvídio Nunes
Após tramitar na Câmara dos Deputados, chega a esta Comis·
são o Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1976 (Projeto de De·
creto Legislativo n• 41-B, de 1976-CD), que aprova o texto do Prato·
colo Adicional ao Tratado de Limites de 21 de maio de 1927, entre a
República Federativa do Brasil c a República do Paraguai, firmado
cm Assunção, a 4 de dezembro de 1975.
2. Da Exposição de Motivos do Ministério das Relações Exte·
rioros, que acompanha e instrui a Mensagem Presidencial, recolho os
tópicos que se seguem:
"O Protocolo esclarece dúvidas suscitadas na execução
do Tratado de Limites Brasil-Paraguai, de 1872, e resolve
questão limitrofc pendente há mais de meio século: reconhece
n sobernnia paruguniu sobre n ilha denominada Margarita c
conhecida como ilha de Porto Murtinho, ou Banco das Três
Burras; c adjudica il soberaniu brasileira a ilha do Chapéu,
conhecidu ·cama ilhu do Sombrcra.
O referido Trutudo de Limites de 1872 omitira a dcfi·
nição de fronteira no trecho compreendido entre a foz do rio
Apa, no rio Pnrnguai c o desaguadouro dn Bala Negra, no

mesmo rio.
Somente a 21 de mnio de 1927 ... foi assinado o Tratado
de Limites, complementnr ao de 1872, posteriormente ratifi·
cu do pelos dois pulses, n 25 de novembro de 1929,"

E mais adiante:
uo Protocolo ·recc:ntcmcntc firmado cm Assunção estabelece, assim, as bases para a solução definitiva das dificuldades na caracterização da fronteira brasileiro-paraguaia,
que seriam capazes de se renetir negativamente 'nas amistosas
relações entre os dois países."

3. Em verdade, hoje como ontem, há de ser ressaltado o espirita de moderação, de lisura, de lealdade, de compreensão, de desprendimento e de justiça da diplomacia brasileira no tratar pro·
blemas relativos à fixação dos limites do Brasil.
. O. Protocolo Adicional recentemente firmado, portanto, consti·
tur mazs uma prova eloqUente do trabalho dos estadistas pátrios, na
defesa da política de respeito c de reconhecimento, inclusive, dos
direitos dos nossos vizinhos.
Da! porque jamais vingarão as campanhas solcrtes que tentam
denegrir a imagem do Brasil no exterior, atribuindo-lhe propósitos
que não alimenta c conferindo-lhe desejos que contrariam toda a sua
vocação histórica.
Coroados por inteiro estão, assim, através do instrumento internacional ora examinado, os longos e penosos trabalhos que culmi·
naram com a delimitação, inteira e precisa, das nossas lindes com a
República do Paraguai.
,; a r~sposta e o exemplo que o País oferece às Nações.
4. A vista do exposto, com fundamento no art. 44, n• I, da
Constituição Federal, o parecer é por que seja aprovado o texto do
Protocolo Adicional ao Tratado de Limites de 21 de maio de 1927,
entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai,
firmado em Assunção, a 4 de dezembro de 1975, nos termos do ato
legislativo já aprovado pela Câmara dos Deputados.
,; o parecer.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1976.- Accioly Filho,
Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - José Llndoso - Henrique
de La Rocque- Ollo Lehmann- Heitor Dias- Nelson Carneiro Leite Chaves,
PARECER N•l54, DE 1976
Da Comissio de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanha Derzi
O texto do Protocolo Adicional ao Tratado de Limites de 21 de
maio de 1927, entre a República Federativa do Brasil e a República
do Paraguai, firmado em Assunção, a 4 de dezembro de 1975- foi
enviado pelo Senhor Presidente da República à consideração do Con·
gresso Nacional, de conformidade com o preceituado no urtigo 44,
inciso I, da Constituição Federal.
2. Explica o Senhor Ministro de Estudo das Relações Ex teria·
res, no encaminhamento que fez da matéria ao Senhor Presidente du
República, que:
"0 Protocolo eschirece dúvidas suscitadas na execução
do Tratado de Limites Brasil-Paraguai, de 1927, c resolve
questão lim!trofe pendente hz\ mais de meio século: reconhece
a soberania paraguaia sobre n ilha denominada Marguritu c
conhecida como ilha de Porto Martinho, ou Banco das Três
Barrns; c adjudica il soberania· brasileira a ilha do Chapéu,
conhecida como ilha do Sombrero."

r.
I.

-5963. Segue, na Exposição de Motivos citada, extenso c circuns·
tanciado lcvnntnmcnto dos diferentes fatos, no longo do tempo, que
motivaram n indefinição que o Protocolo visa agora n corrigir.

4. De conformidade com disposição contida no artigo III do
documento examinado, uma Comissão Mista Brasilciro·Pnrngunin
"levantará a planta do Rio Paraguai, com as suas ilhas c canais,
desde a conOuêncin do Apn, até o desaguadouro dn Bnfn Negra". Se·
rilo realizadas sondagens c operações topográficas e geodésicas que
se fazem necessárias pnrn a determinação da fronteira, fixando mar·
cos nas ilhas principais e pontos em qucjulgar convenientes.
5. Sobre a ilha de Porto Murtlnho (Ilha Margarita), diz a fonte
que nos está dando o roteiro para esta parte de nosso trabalho, que
ela é ocupada pelos paraguaios há mais de 50 anos. Sua população
aproxima-se dos SOO habitantes. Está situada no Rio Paraguai, cm
frente à localidade matogrosscnse do mesmo nome. Mede cerca de
2000 metros de cumprimento e 900 metros de largura. E somente
uma pequena faixa de terra da ilha, na sua parte sul, tem condições
de habitabilidade.
6. Quanto à Ilha Sombrero, os elementos caracterizadores do
direito brasileiro sobre ela ficaram bem evidenciados após o levanta·
menta hidrográfico do Rio Paraguai, realizado cm 1973, pelo aviso
"Caravelas", da Marinha de Guerra do Brasil -em atendimento à
resolução ~provada, com o pleno assentimento dos Governos
interessados, na VI Con~crência Navallntcramcricana (1971),
7. Outros esclarecimentos complementares estão ainda ali·
nhados na Exposição Ministerial, sem que incidam obviamente cm
qualquer aspecto fundamental do assunto que origina o Protocolo c
ocupa o espaço de seu texto.
8. Estranhar•SC·á, talvez, que a esta altura do tempo, c justa·
mente com um País vizinho c amigo com o qual jã travamos, no pas·
sado século o diálogo incivilizado d~ uma guerra- ainda tenhamos
obscuras c insolucionadas pendências de fronteiras.
9. Achamos tratar-se de uma situação de fácil explicação. Qua·
se toda a faixa de fronteiras do Brasil é formada, tanto no lado bra·
silciro. quanto no outro, de regiões sem i-desertas, inóspitas c ocupa·
das, alternativamente, por Oorcstas, pântanos, rios, riachos ou mcs·
mo pelo simples espaço vazio, descaracterizado. Em raros pontos, é
verdade, há um mínimo de densidade demográfica dos dois lados,
ocorrendo o contato vivo c a intcraçiio de populações ligadas aos
Estados Nacionais limítrofes.
10. O processo contínuo de expansão da demografia brasi·
!eira. além de fatores outros, ligados ao crescimento econômico c
populacional de nossos vizinhos c da própria intensificação de nosso
rclncionnmçrito ~o Continente, cm função até mesmo' da conjuntura
munâial, está configurando n conveniência polltico·diplomãticn de
uma dcfi~itiva superação de antigas e, de algum modo, irrelevantes
controvérsias, de ordem histórica, que ainda sobrevivem,
11·. Cultivamos longa tradição de paz c de respeito à integridade
territorial dos países vizinhos c oito hesitamos cm afirmar, aqui, que
essa é, também, a linha de conduta dos palscs que confrontam tcrrito·
rinlmente com o nosso,
li. O que existe entre nós e os nossos vizinhos continentais é
apenas um desejo mútuo, invariável de eliminar eventuais dúvidas ou
controvérsias que ainda perdurem, relativamente ao traçado das li·
nhus fronteiras pura que, em clima de perfeita concórdia, tenha cur·
so o desejável processo de aproximaçüo das populações brasileiras
com as dos pulses limftrofes e seja também intensificado o intercúm:
bio comercial e cultural entre as nações de que fazem parte os grupos
humanos citados.
13. Identificamos no Protocolo Adicional ao Tratado de Limi·
tcs Brasil-Paraguai, de 1927, um fato que se enquadra nesse desejo c
nesse esforço de eliminar equivocas, pura que o relacionamento bina·
cionul entre os ditos pulses possa desenvolver·se cm todas as áreas.

14, Brasil c Paraguai, juntos, estilo hoje empenhados na cons·
trução da Hidrclétrica de ltaipu, uma das maiores do mundo, De outro lado, os respectivos governos assinaram, não rnz muito tempo,
um tratado amplo de Amizade c Cooperação, ora cm fase de ratifica·
ção neste Congresso.
15, Assim, o documento ora examinado integra-se no
conjunto de Atos c de fatos que assinalam no presente momento, os
esforços conjuntos que brasileiros c paraguaios fazem para mnxi·
miznr os laços de amizade c cooperação das respectivas Nações,
'

Opinamos, nesta ordem de idéias, pela aprovação do texto do
Protocolo Adicional ao Tratado de Limites de 21 de maio de 1927,
entre a República Federativa do ilràsil c a República do Paraguai,
firmado cm Assunção, n 4 de dezembro de 1975, nos termos prcco·
nizados no Projeto de Decreto Legislativo que acabamos de cxn·
minar.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1976. - Lulz Vl1n1, Vice·
Presidente no excrclcio da Presidência - S1id1nh• Denl, RelatorNelson C1melro - Leite Ch1ves- Josf Llndoso - HeiYfdlo Nunes
- Accloly Filho - lllm1r Fruco- Joio C1lmon.
PARECER N• 2S5, DE 1976
Da Comissão de Segurança Nacional
Relator: Senador José Guiomard
De conformidade com o disposto no artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacion.al, o texto do Protocolo Adicional
ao Tratado de Limites de 21 de maio de 1927, entre a República
Federativa do Brasil c a República do Paraguai, firmado cm Assun·
ção, a 04 de dezembro de 1975,
A Mensagem Presidencial está acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
onde se salienta que o Protocolo Adicional "esclarece dúvidas
suscitadas nu execução do Tratado de Limites Brasil-Paraguai, de
1872, e resolve questão limítrofe pendente há mais de meio século:
reconhece a soberania paraguaia sobre a ilha denominada Margarita
e conhecida como ilha de Porto Martinho, ou Banco das Três
Barras; e adjudica à soberania brasileira a ilha do Chapéu, conhecida
como ilha do Sombrero",
Esclarece, ainda, a Exposição de Motivos que, "o referido Truta·
do de limites de 1872 omitira a dclinição da fronteira no trecho
compreendido entre a foz do rio Apa, no rio Paraguat, c o
desaguadouro de Baía Negra, no mesmo rio",
Convém salientar que, o artigo 11 do Tratado de 1927 dclinc u
soberunia sobre as ilhas no rio Paraguai, no trecho entre a foz do rio
Apu e o desaguadouro da Baía Negra,
Nessa conformidade, o mencionado urtigo estabelece que:
"Além da ilha do Fecho dos Morros, que é brasileira,
conforme ficou estipulado na parte final do artigo I• do
Tratado de Limites de 9 de janeiro de 1872, pertencem,
respectivamente, aos Estudos Unidos do Brasil ou ao
Paraguai, as demuis ilhas que fiquem situadas ao lado
oriental ou do ludo ocidental da ilha de fronteira determina·
da pelo meio do cunul principal do rio, de maior profundi·
dade, mais fácil e franca navegação, reconhecida no momen·
to du demareuçüo, segundo os estudos efctuudos, Uma vez
feilll a distribuição geral das ilhas, elas só poderão mudar de
jurisdição por acessão à parte oposta. As ilhas que se forma·
rem posteriormente à data de distribuiçüo geral das mesmos
serão denunciadas por qualquer das partes contratantes e se
furú a sua adjudicaçüo de acordo com o critério estabelecido
no presente urtigo."

-597Cumprc ressaltar que u Dirctoria de Hidr~grafia c Navegação
do Ministério da Marinha do Brasil, cm 1973, realizou um
levantamento hidrogrâfico do rio Paraguai, merecendo pleno
assentimento dos governos interessados, o qual concluiu que, "tendo
em vista o problema do Canal navegâvcl, a ilha Margarita deve ser
de soberania paraguaia inqucstionâvcl c que a ilha Sombrcro ou do
Chapéu é brasileira, pois não existe canal de navegação entre tal ilha

- realização de promoções conjuntas com o propósito de
criar c atrair novas correntes de turismo pura os dois países: c
- concessão de facilidades reciprocas para os planos de
ensino no âmbito do turismo, com o fim de aperfeiçoar a
formação de técnicos c pessoal especializado c tratar de uma
possível homologação dos programas c cursos de formação
turística c, conforme o caso, conceder validade a titulas obtidos naqueles cursos num c noutro pais."

e a margem esquerda"',

O Protocolo Adicional sob exame desta Comissão foi corporificado tendo em vista a informação prestada pela Dirctoria de
Hidrografia c Navegação, ratificada pelo Ministério da Marinha do
Brasil. Na recente viagem do Senhor Presidente da República ao
Paraguai, foi firmado um acordo acerca da imediata adjudicação da
ilha de Porto Murtinho ou ilha Margarita, à soberania Paraguaia,
enquanto a ilha do Chapéu ou do Sombrcro, à soberania Brasileira.
A matéria foi examinada c aprovada nos órgãos competentes da
Câmara dos Deputados.
No que tange à competência regimental desta comissão, não
encontramos nenhum obstáculo que fira à Segurança Nacional,
razão pela qual, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1976. - José Lindoso,
Presidente, eventual -José Gulomard, Relator - Agenor Maria Henrique de La Rocque.
PARECERES N•s2Sóe 257, DE 1976
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 8, de 1976 (no
40-B/76, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do
Convênio de Cooperação Turística entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em Lima, a 7 de
novembro del975.
PARECERN•256, DE 1976
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador João Calmon
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 40, de 4
de março de 1976, e na conformidade do disposto no artigo 44, inciso
I, da Constituição, submete à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Convênio de Cooperação
Turística entre a República Federativa do Brasil c a República do
Peru, assinado cm Lima, a 07 de novembro de 1975.
Esclarece a citada informação ministerial que jâ cm 1969, os
órgãos governamentais competentes dos dois países
EMBRATUR e ENTUR/Peru, respectivamente- haviam firmado
um Acordo de Cooperação visando: a promover o incremento das
correntes turísticas entre os dois países; a troca de informações sobre
os planos de desenvolvimento turístico: o intercâmbio de técnicos;· a
concessão reciproca de facilidades para a realização de planos de
promoçao conjunta; e a coordenação dos sctores privados da indústria turística nos dois países.
Verificou-se, entretanto, que tal Acordo permaneceu inoperante, quer por não existirem, na é:pocu, as condições ncccssilrius pura o
seu implemento, quer pela uusôncia de um instrumento intcrgovcrnumcntul que fornecesse ampla base politica.
A Comissão Mista Brusileiru-Pcruanu de Cooperação Econômicu e Técnica, em reunião realizada cm Brasflia, cm 1974,
recomendou a substituição do Acordo vigente entre os dois pulses,
cm mutóriu turística, par outro mais amplo que contemplasse os
seguintes aspectos:
"Concessão de facilidades mâximus ao incremento do turismo entre os dois pulses;
- assessoria reciproca nu preparação e realização de
cumpanhus promocionais;
-elaboração de roteiros integrados de turismo que nburcusscm úreus dos dois paises:

O ato internacional que ora nos é dado examinar é fruto de
negociações levadas a deito entre as chancelarias dos dois pulses c
concluído quando da III Reunião da Comissão Mista Brasil-Peru,
realizada cm Lima, cm novembro de 1975.
Os três primeiros artigos do ajuste cm questão fixam os objctivos principais do texto:
-incrementar as correntes turísticas entre o Brasil c o Peru;
- conceder asscssoramcnto reciproco na preparação c
realização de campanhas de publicidade c promoções turísticas; e
- coordenar as atividadcs dos órgãos oficiais de turismo de
ambos os países a fim de atrair novas correntes turlst.icas.
prevista a realização de estudos pelos órgãos dos respectivos
países que regulem o transporte aéreo comercial, para estabelecer
tarifas promocionais nas rotas aéreas entre o Brasil c o Peru.
Os artigos IX c X prevêem o intercâmbio de informações, sobre
os planos de ensino no âmbito do turismo, bem como o de técnicos
nos diversos campos da atividade turística.
Como bem ressalta a parte final da Exposição de Motivos do
Chanceler brasileiro, o presente instrumento se reveste de grande
importância para o nosso Pais, sobretudo no momento cm que o
governo federal procura incrementar o turismo receptivo.
O Convénio sob exame certamente irá fortalecer o intercâmbio
cultural c comercial entre o Brasil c o Peru, tornando cada vez mais
firme a tradicional amizade que une os dois países, contribuindo,
desta forma, para o desenvolvimento da unidade latino-americana.
Do ponto de vista formal, o acordo foi elaborado segundo as
normas usuais de Direito Internacional.
Diante do exposto, somos pela aprovação do texto do Convênio
de Cooperação Turística entre a República Federativa do Brasil e a
República do Peru, assinado cm Lima, a 7 dc,novcmbro de 1975, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1976.- Lulz VIana, VicePresidcnte no exercício da Presidência - João Calmon, Relator Saldanha Derzi - Nelson Carneiro - Leite Chaves - José Lindoso
- Helvidio Nunes- Aecioly Filho -Itamar Franco.
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PARECER N• 257, DE 1976
Da Comloaio de Economia
Relator: Senador Augusto Franco
O Senhor Presidente da República, submete à deliberação do
Congresso Nacional, o texto do Convênio de Cooperação Turística
entre u República Federativa do Brasil c a República do Peru, assinado em Lima, a 7 de novembro de 1975.
A Mensagem Presidencial que encaminha o texto cm exame é
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estudo das Relações Exteriores.
Esse documento, ao ressaltar a importância do referido
Convênio para o Brasil, cm face da atual politica de incremento do
turismo receptivo adotada pelo Governo, cujo marco inicial foi a
realização do XL V Congresso Mundial do ASTA no Rio de Janeiro,
esclarece que este teve mtc1o cm setembro do ano passado com a
eluboruçuo de um projeto de Convênio intcrgovernamental proposto
pelo Governo Peruano.
Tal projeto resultou da incorporuçilo das cláusulas propostas no
Acordo de Coopcraçilo, firmado pelos Presidentes da
EMilRATUR/BRASIL c a hoje extinta EMTUR/PERU, cm 1969,
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-598c pelas rccomcndnçõcs dn Comissão Mistn Brnsilciro·Pcrunna de
Cooperação Econõmica c Técnica, no sentido de ampliar as ãrcns de
cooperação prcvistns no citndo Acordo, oferecidas cm sua segunda
reunião, realizada cm Brasflia, de 26 a 28 de agosto de 1974,
Com pequenas alterações, dentre as quais, uma cláusula sobre a
realização de estudo para o estabelecimento de tarifas promocionais
nns rotas aéreas entre o Brasil c o Peru e de um artigo sobre
cooperação com vistas ao desenvolvimento pleno das áreas de
interesse turfstico comuns a ambos os palscs, o presente Convênio foi
firmado, cm Lima, a 7 de novembro de 1975.
Esta Comissão nada tem a opor à matéria cm tramitação, visto
tratar-se de um Convênio idêntico a outros já firmados c que vem ao
encontro da política governamental, no sentido de aumentar o nuxo
de divisas para a nossa economia.
Do exposto, somos pela aprovação de texto do Convênio cm
pauta, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo sob exame.
Sala das Comissões, cm 28 dC'abril de 1976. - Renato Franco,
Presidente cm cxcrclcio - Augusto Franco, Relator - Franco
Montoro - Vasconcelos Torres - Roberto Saturnino - Orestes
Quércia.
PARECER N• 258, DE 1!176
Da Comlllio de Consdtulcio e Jusdça,sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 64, de 1!176, que "acreocenta o oeaulnte
paliçafo único ao ardao 36 da Lei n• 3.807, de 26 de aaosto de
1960 (Lei Oraânlea da Previdência Social)".
Relator: Senador Henrique de La Roeque
O Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1976, de autoria do ilustre
Senador Orestes Quércia, quer acrescentar parâgrafo único ao art. 36
da Lei Orgânica da Previdência Social, para o fim de anular a carén·
cia de doze meses, exigida pelo citado dispositivo, para que os
beneficiários do segurado façam jus à pensão da lei.
A exceção pretendida restringe-se ao "segurado que falecer
acometido de mal súbito, ou cm virtude de complicações pós·
operatórias, ou, ainda, cm decorrência de suicídio".
Argumenta o autor, na sua Justificação, que "a aprovação desta
medida possibilitará aos dependentes do segurado falecido, a pcrcep·
ção da pensão institulda pela Lei Orgânica da Previdência Social,
ainda que este não tenha realizado 12 (doze) contribuições mensais".
Preliminarmente, atente-se para o equivoco datilogrãfico da
ementa, cujo vocábulo "seguinte" deveria ser cxpungido das expressões nela contidas.
Não ·nos cabe, nesta Comissão, debater o mérito do Projeto,
cujos objetivos correspondem a um elevado sentimento de
humanidade.
Entretanto, c cm que pese a argumentação cm contrário do seu
eminente autor, o Projeto cria ou estende bencflcios compreendidos
na previdência social, sem lhes indicar a correspondente fonte de
custeio.
Todos sabemos que o prazo de carência, adotado na previdência
social ou nos contratos de seguro, tanto estatais cómo privados, é
uma decorrência dos complexos cálculos atuariais ncccssllrios à
sobrevivência sadia da entidade promotora de tais iniciativas.
Altcrâ·los, como deseja o Projeto, é obviamente criar um ônus
para a entidade prcvidenciâria, submetida assim a fatos novos c
inesperados que comprometem os cálculos sobre os quais fundamcn·
ta sua estabilidade empresarial.
O parágrafo único do art. 165, da Constituição Federal, citado
na própria Justificação, estabelece claramente:
"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou bcncflcio
compreendidos na previdência social será criada, majorada ou
estendida, sem a correspondente fonte de custeio total."
A proposição não aponta a fonte de custeio que corresponda ao
ôn us criado.
Destaque-se, por outro ludo, que a morte do segurado por "mal
súbito", segundo a •~pressão do Projeto, mereceria corr·:ção, por

força da boa t~cnica legislativa, para que se entendesse claramente,
sem dúvidas, quais as doenças e ~ausas capazes de motivar tal tipo de
falecimento de um ser humano. O privilégio reivindicado para o
"suicida", igualmente, inclui-se cm temática que, além de polémica,
subverteria a estrutura cm que se fundamenta nosso Direito.
Isto posto, não obstante reconhecermos as inspirações de csplri·
to público que motivaram a sua formalização, opinamos
contrariamente ao Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1976, dada sua
inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, cm 28 de abril de 1976 - Aeeloly Filho,
Presidente - Henrique de La Roeque, Relator - JoÃ Llnd010 Helvldlo Nunes- Nel10n Camelm- Heitor Dlaa- Otto LehmUÜI.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l•·Sccrctá·
rio.
f!.lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N•I.CS, DE 1!176
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de intcrstlcio c prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Lei do Senado n• 115, de 1974, de minha autoria, que dâ nova
rcdação ao caput do artigo 10 da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, cm 29 de abril de 1976.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto a que se
refere o requerimento aprovado figurará na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 13, de 1976 (n• 1.807-B/76, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre gratificações na Justiça Eleitoral, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 223 c 224, de
1976, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

t: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l3, DE 1976
(N• 1.807-B/76, na Casa de origem)
Dispõe sobre gratificações na Justiça Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A gratificação de presença dos membros dos Tribunais
Eleitorais, por scssilo a que compareçam, ati: o mãximo de 8 (oito)
por mês, passa u ser calculada com u aplicnçilo dos seguintes
percentuais incidentes sobre o maior valor de referência, fixado em
cumprimento à Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975:
1- Tribunal Superior Eleitoral: 80% (oitenta por cento);
11 - Tribunais Regionais Eleitorais: 65% (sessenta c cinco por
cento).

:j
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dias antes c 90 (noventa) dias depois de eleições que se realizem cm
todo o País, é de 15 (quinze) o máximo de sessões mensais remuneradas.
Art. 2• A gratificação mensal de Juízes Eleitorais passa a
corresponder a 3 (três) vezes o maior valor de referência a que se rcfereoArt.l•.
Parágrafo único, As atividndcs de Escrivão Eleitoral, quando
não correspondentes a cargo ou função de confiança, serão retribuídas com a gratificação mensal correspondente a 2 (duas) vezes o
maior valor de referencia, de que trata o Art. 1•.
Art. 3• O Procurador-Geral Eleitoral c os Procuradores Regionais Eleitorais, observado o limite máximo de sessões por mcs, farão
jus à gratificação de presença devida aos membros dos Tribunais
perante os quais oficiarem,
Art. 4• A despesa resultante da aplicação desta lei será atendida
com recursos orçamentários próprios.
Art. 5• Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei serão
desprezadas as fraçõcs de cruzeiro.
Art. 6• As gratificações concedidas por esta lei vigorarão a
partir de I• de março de 1976.
Art. 7• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicução,
revogadas us disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 04, de 1976 (n' 39-B/76, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade c
Cooperação, concluído entre a República Federativa do
Brusil e a República do Paraguai, cm Assunção, no dia 4 de
dezembro de 1975, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 221 e 222, de
1976, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Economia.
Em discussão o projeto,
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim.

por fim, a outro aspecto interessante: é a cxploraçilo pelo Paraguai
da pesca na zona marítima de jurisdiçuo brasileira. ~ certo que se
trata de uma atitude pioneira essa que tomaram ambos os países.

O Paraguai, uma nação mediterrânea, passa a ganhar, assim,
acesso ao mar, inclusive para a exploração de mares brasileiros.
Devo ressaltar que a cooperação intensa que se instituiu cm
vários governos brasileiros c neste governo aprofundada c aperfei·
çoada não teria sido possível se não houvesse, na República do Para·
guai, um homem da visão do seu atual presidente, o General Strocsscncr. Um homem que tem, de fato, uma visilo de estadista, c com·
prccndcu que o Paraguai só pode alcançar grandes destinos na sua
consfição de nação sem acesso ao mar, entendendo-se de maneira per·
feita c amistosa com o Brasil, confiando nessa cooperação, mesmo
com o risco de levantar rivalidades c suspeitas.
Nesta hora, Sr. Presidente, quando uma ou outra voz no Con·
grcsso se levanta fazendo restrições à nossa cooperação com o Paraguai c à obra até aqui realizada, o que teve repercussão lã fora, no
Congresso do Paraguai, com protestos por esta atitude, cu devo,
entretanto, frisar que represento, sem dúvida, a opinião da grande,
da imensa, da quase totalidade do Congresso Nacional- ouso dizêlo - quando, aqui, digo que nós, os parlamentares brasileiros,
respeitamos os nossos amigos paraguaios, respeitamos a soberania
desse nobre país, sabemos que temos uma grande dívida para com o
povo irmão c queremos resgatá-la.
O Sr. José Llnd010 (ARENA -AM) aparte?

...
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Permite V. Ex• um

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Desejaria que V. Ex•
considerasse as suas palavras como palavras do Senado Federal,
uma vez que a Maioria as subscreve totalmente.
O SR. DANTON JOBIM:(MDB- RJ)- Agradeço a achega
de V, Ex• c a declaração tão valiosa de que, agora, já i: de todo o Senado Federal esta manifestação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Continua cm discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em.votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redução. (Pausa.)

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, hoje temos para objcto de nossa deliberação,
o texto do tratado concluído com a República do Paraguai, tratado
de amizade c cooperação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, reduPoderia parecer, evidentemente, ao Plenário que esse tratado ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1976, aprovado
era como que um desses atos de rotina que constantemente somos na Ordem do Dia da presente sessão c que, nos termos do parágrafo
chamados a apreciar, mas ele se reveste de características especiais c único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objcção do
eu desejaria ressaltar, em poucas palavras, quais seriam essas carac· Plenário, será lida pelo Sr. !•·Secretário. (Pausa.)
tcrísticas.
~ lida a seguinte
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, ele institui uma Coll)issão
Geral de Cooperação c Coordenação, englobando órgãos sctoriais
existentes nos dois países. Haverá duas seçõcs, uma no Brasil, outra
PARECER N• 259, DE 1976
no Puruguai, presididas pelos respectivos Ministros dus Relações
ComíS!io de Redaçio
Exteriores.
Redaçio final do Projeto de Decreto Leslslatl•o n• 4, de
~ uma inovação, Sr. Presidente, porque, nesse grande número
1976 (n• 39·8/76, na Câmara dos Deputados).
de acordos que concluímos com u República do Paraguai, é preciso
evidentemente cstubelcccr-sc uma certa ordenação e um certo globa·
Relator: Senador José Llndoso
lismo nu upreciução de cuda um dos problemas que iruo surgir. Por
A
Comissão apresenta u rcdação final do Projeto de Decreto Lc·
outro ludo, o segundo ponto diz respeito à livre navegação dos rios
du Bacia do Prata, matéria que tem sido abundantemente tratada, gislutivo n• 4, de 1976 (n' 39-B/76, nu Câmara dos Deputado~), que
mus considera-se, nessa Bacia, u exploração do potencial hidrelé:· uprovu o texto do Tratado de Amizade c Cooperaçito, conclutdo cn·
trico, não apenas, evidentemente, de ltuipu, j!t uma realidade, mas tre u República Federativu do Brasil e a República do Paraguai, em
Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
uindu a de Acurar, Mondai c Mucundaí.
Saiu dus Comissões, em 29 de abril de 1976. - Danton Joblm,
O terceiro ponto importante do Trutudo é o acesso ao mur, e
desde o mur que se estabelece como objeto deste Acordo. Chega-se, Presidente- José Llndoso, Relator- Oreste• Querela.
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quer no litoral como nos vales c montanhas, Ali está cm fase final de
construção a nossa primeira Usina Nuclear, ·11t se localizam os
R~açio Onal do Projeto de Decreto Lealolatl'o n• 4, de
Estaleiros Vcrolme. Mas cm Angra dos Reis há desde muito um
1976 (no 39-B/76, na Cimara dos Depullld01).
porto, que tanta inveja c cobiça despertou no passado nos mineiros,
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do até hoje um tanto inconformados por não possuircm mar nem porto
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu,
, Presidente do próprios,
.
Hoje o Porto de Angra dos Reis é de importância vital 'para a
Senado Federal, promulgo o seguinte
população daquela cidade, cm que o Sindicato dos Estivadores c
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1976
Trabalhadores cm Estiva de Minérios não vislumbra sinal algum de
AproYA o texto do Tu lido de Amfuule e Cooperaçio, con- melhoramentos no porto, inteiramente relegado ao esquecimento,
cluldo entre a República Federall'a do Braoll e a Reptlbllca do De 64 para cá, Angra dos Reis nada tem recebido, pois as raras
melhorias que obteve foram escassas e de pequena monta. Não este
Parapai.
entre os que foram rcaparclhados, ampliados ou melhorados. No
O Congresso Nacioal decreta:
tempo do impacto dos "corredores de exportação", sequer foi
Art. I•
aprovado o texto do Tratado de Amizade c Coopera· mencionado, sempre esquecido, mesmo após a criação da
ção, concluldo entre a República Federativa do Brasil c a República PORTOBRÁS.
Intranquilidade e desassossego se apossam, assim, dos que
do Paraguai, cm Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua . trabalham naquele porto, de importância relevante para a
economia da cidade, Teme a população que venha a ser extinta a
publicação.
exportação de minério por Angra dos Reis, cm decorrência da consO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A rcdação final trução de Scpctiba, porto do qual há de servir a CSN,
lida vai à publicação.
o esquecimento permanente, seguido de um esvaziamento que
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.
alarma os habitantes da cidade c preocupa o Sindicato dos Estiva·
dores c Trabalhadores cm Estiva de Minérios de Angra dos Reis.
fi lido e aprovado o seguinte
Preocupam-se todos com o futuro do porto c lutam por ver o Govcr·
REQUERIMENTO N•l49, DE 1976
no se ocupar do seu destino, pois a Baía da Ilha Grande, em que se
Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro situa Angra dos Reis, possui magnificas ancoradouros, como a
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da reda· Enseada do Abrãao, das Estrelas, das Palmas c do Sítio Forte. Ali, o
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1976, que aprova mar, na classificação internacional, é de O a 9, scn'do 1,5 o valor•
o texto do Tratado de Amizade c Cooperação, concluido entre a médio da barra. As correntes marftimas praticamente incxistem, c a
República Federativa do Brasil c a República do Paraguai, cm visibilidade alcança 7,800 metros, com sinalização a mais eficiente.
Sob aspectos os mais diversos - e fundamentais - Angra dos Reis
Assunção, no dia 4 de dezembro de 1975.
apresenta condições fmparcs para um grande porto, com o emprego
Sala das Sessões, cm 29 de abril de 1976~- José Lindoso.
de verbas pequenas, sem necessidade de dragagem, bastando quase
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o rcque· só a ampliação de suas instalações. Angra dos Reis está ligado a esta
rimcnto, passa-se à imediata apreciação da rcdação finai do Projeto capital por 1.621 quilômctros de ferrovia da Rede Ferroviária Na·
de Decreto Legislativo n• 4, de i976, anteriormente lida.
cional, de deficiência tão notória que constitui motivo de
Em discussão a rcdação finai, (Pausa.)
humilhação, pois nadajustifica que a capital do Pais tenha uma liga·
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada,
ção ferroviária construída tão recentemente e de forma tão
Em votação.
precária, como se essa ferrovia se destinasse a ilustrar o que é a
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. administração brasileira.
(Pausa.)
Angra dos Reis é um porto privilegiado. Talvez por isso é que
Aprovada.
esteja tão relegado c abandonado há tantos anos, pois sua ampliação
A matéria vai à promulgação.
e modernização seria por demais fácil de ser alcançada, dispensando
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria qualquer milagre ou impacto, o que talvez o torne demodée nos dias
que vivemos.
da pauta.
Sr. Presidente, durante toda a história da Ferrovia do Aço,
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro,. orador
projeto
tão discutido c discutfvcl com que se quer dar no Brasil uma
inscrito para esta oportunidade.
maravilha que o protcjc mun.dialmcntc, como as maravilhas do
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o mundo antigo- mas cujas obras têm término que ninguém ousa prc·
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ver, muito menos se prevendo seu custo - Angra dos Reis não che·
inaugurar obràs, ·mesmo que fiquem inacabadas durante deze- gou sequer a ser objcto de atenção,
·
nas de unos ou que já tenham sido inauradus diversas vezes; lançar
Não nos opomos à Ferrovia do Aço, mesmo dispondo da
pedra fundamentai -são hâbitos que continuam exercendo irresisti- palavra condenatória de técnicos abalizados. Nem o fazemos com
vel fascinio sobre nossos administradores. Não há dia que não veja- relação à construção de dois mincrodutos paralelos. Bem sabemos
mos a confirmação disso no noticiário da imprensa. O Presidente que o despcrdlcio de dinheiros públicos é copioso entre nós, hoje
Gciscl dirigiu mesmo, recentemente, uma circular a todos os mais do que nunca, o que nos faz dar plena razão ao embaixador
governadores, recomendando-lhes providências imediatas pura Roberto Campos, quando comparecendo a uma das comissões da
prosseguimento de obras c que estas sejam realizadas de forma u não Câmara dos Deputados, cm tempos que nos parecem tão distantes,
atormentar ainda mais a vida do povo brasileiro.
quando o Legislativo era um Poder, um dos Três Poderes de que uin·
Igualmente arraigado entre nossos administradores 1: o costume da fula u Emenda Conbtitucional n• I, afirmava que o problema do
de vestir um santo à custa de outro!
Brasil não cru, não é a escassez de recursos financeiros, mas o
São hábitos que não mais condizem com o grau de cultura dcsperdlcio.
atingido pelo povo brasileiro, que neles vê, apenas, motivo pura
Sr. Presidente, i: preciso que o Governo se lembre da existência
desencanto, apatia c insatisfação.
do porto de Angra dos Reis. Este nilo lhe propicia nenhum impacto
Angra dos Reis, Sr. Presidente, é um bcHssimo pedaço da miraculoso, mas tem condições de contribuir sobremodo pura o
maravilha que 1: o Estudo do Rio, tão privilegiado pclu sua natureza, enriquecimento nucionul,
tempo de se retirar aquele Porto do
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-601esquecimento c dotá·lo de instalações que lhe permitam servir ao
Brasil. A PORTOBRÁS é grande, poderosa c riqufssimn c as
necessidades do Porto de Angra dos Reis silo modestas. Podem ser
atendidas sem prcjulzo até mesmo de qunisqucr sonhos mirnbolantcs
de tccnicos c burocratns. I: este o apelo que dirigimos no Governo:
lembre-se da existência de Angra dos Reis c ponha fim ao nbandono
a que está relegado hll doze anos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Magnlhãcs Pinto)- Nada mais haven·
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
ordinilria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, da rcdação final (ofcrecidn pela
Comissão de Redução cm seu Parecer 216, de 1976), do Projeto de
Lei do Senado n9 30, de 1976-DF, que dispõe sobre a orgnnização
básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Fcdcrnl, e dá outras
providências.

-zDiscussão, em turno único, da redução final (oferccidn pela
Comissão de Redução em seu Parecer n9 217, de 1976), do Projeto de
Resolução n• 13, de 1976, que autoriza n Prefeitura Municipal de
Taquarituba, Estado de São Paulo, a realizar operação dc.crédito no
valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).

-3Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão de Redução em seu Parecer n• 218, de 1976), do Projeto de
Resolução n9 IS, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipnl de São
Pedro (SP) a realizar operação de crédito no vnlor de Cr$
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).

-4Discussão, cm turno úriico, do Projeto de Lei dn Câmarn n9 7,
de 1975 (n• 1.407-B/73, na Casa de origem), que regula a concessão
de nutorização especial para trânsito de veiculo, nas condições que
estabelece, e dá outras providências, tendo.
PARECERES, sob n9s42, 43 e44, de 1976, das Comissões:
-de Transportes, comunicnçào c obras Públicns,
I• pronunciamento: solicitando audiência do Conselho Nncional
de Trânsito:
-1• pronunciamento: favorável: e
-de Finanças, favorável.

-5Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
109, de 1974, do Sr. Senador José Lindoso, que dá nova redução a
dispositivos dos arts. 131 e 133 do Decreto· lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, para exigir a certificação da qualidade de produtos industriais na habilitação às licitações, tendo
~ARECER, sob n• 215, de 1976, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido parn o segundo
turno regimental.
·

-6Dsicussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 115, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dâ nova
rcdação ao caput do art. lO da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, que criou o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, lendo
PARECER, sob n• 252, de 1976, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido para o segundo
turno regimental.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a
sessão,

(Levanta-se a sessão às 18 horas e50 minutos.)

53• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 30 de abril de 1976
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES
Às 14 horas c 30 minu,tos. acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - José Esteves - José
Lindoso- Cattcte Pinheiro- Jarbus Passarinho- Renato Franco
-Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- He!vidio NunesPetrõnio Portclla - Mauro Benevides - Wilson Gonçalves Agcnor M:1ria- Jessé Freire- Domicio Gondim- Ruy Carneiro
-Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan
Rocha- Hcilor Dias- Luiz Vi:ma- Dirceu Cardoso- Roberto
Saturnino - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhiies
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quérciu - Lázaro Barboza Leite Chaves- Evelúsio Vieiru- O ta ir Becker- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- A lista de presença
ucusu o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão,
O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
t.lido o seguinte
EXPEDIENTE

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CAM ARA DOS DEPUTADOS
N• 106/76, de 29 do corrente, comunicando a aprovaçiio da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1976 (nO
1.806-E/76, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores du Secretaria do Supremo
Tribunal Federal e dá outras providências. (Projeto enviado i1 sanção
em 29 de abril de 1976.)

PARECERES
I'AREC'ER

~~· 260,

DE 1976

l)n CnmissUo dt• Constiruiçiio c Justiça, sobn• o J.•rojcto d••
Lei do Scnudn nl 91, dl' 1973 que "institui o Sc~uro cm
Gurnntiu de Educuçiio, c dó outras providênclus''.
1

Cupitalizaçilo, com sede no Rio de Janeiro, sob o fundamento de que
"tal imposição ... não se concilia com à orientação constitucional
traçada ~ legislação do ensino, naquela faixa ct.!riu. Dois principias
gerais modelam o sistema vigente: I) obrigatoriedade do ensino
primário: 2) gratuidade desse ensino nos estabelecimentos or,ciais",
2. Desurquivado por força do Requerimento n• 60, de 1975:
esta Comissiio decidiu solicitar informações ao Mini<ti:rio du lndús, tria e Comércio, que, apesar da reiteraçiio do ped\do, nilo os prestou no prazo regimental.
Eis que o ilustre Senador Dirceu Cardoso. designado Relator,
ofereceu parecer pela constitucionalidade e juridicidadc da nmtéria,
com duas emendas de rednçiio aos arts, 7• e 8•.
3, Este Colegiada entendeu, porém, por muicri" de votos. c1uc o
Projeto de Lei nilo merece prosperar.
Nu verdade, a competi:ncia originúriJ pura leg'slar sobre
normas gerais de seguro_ c previdi:ncia social cube, inquestionuvel·
mente, ao Congresso, nos termos do art, 8•, item XVII, alinea c, d:•
Constituição vigente.
De outra parte, também a Lei Maior estabelece, art. 176, ~ 3<',
item II. que "o ensino primúrio é: obrigatório para todos, dos sete aos
quatorze anos, c gratuito nos estabelecimentos oficiais",
Ora, a proposiçiio ni'io distingue as situações que o próprio texto
du Cartu Magna acolhe. E o ideal scrú u oficiulizuçl'o, v:lie di~cr. u
ministruçUo do ensino para todos. nu faixa etáriu clcit~1. j~1mui,. u

obrigatoriedade da instituiçiio do seguro,
A maioria afirma a injuridicidade do Projeto de Lei n•'l I(73.
~a redaçào do vencido.

Sala dus Comissões, em 28 de abril de 1976. - Accinly Filho,
PresiG.:nte- llc!vidill Nunes, Relator- Henrique de La Rocque l.c.•ítc.• ('lmvc-t - Jlcitor nius - Sl•lson Carneiro - JnsL~ J.indnsn Olln Lchnumn.

VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR DIRCEU CARDOSO
De uutoriu do ilustre Senador Vasconcelos Torres, visa o projc·
to cm unálisc a instituir' o Seguro Obrigatório em Garantia de Educa·
çUo, dundo outras providências.

Relator: Senador He!vidio Nunes
O nobre Senador Vasconcelos Torres, por ,viu do Projeto de Loi
n<' 91, de dezembro de 1973, cogita de instituir Seguro cm Garantiu
de Educuçuo (art. 1•), obrigatório para "os puis ou responsúvcis por
menores llc sete a quutbrze unos" (art. 211 ),

· Tno logo foi apresentada, contra a proposiçilo manifestou-se u
FcderaçUo Nucionul das Empresas de Seguros Privlldos c de

2. Em sun Justificativa afirma o Autor ser "dcsneccssitrio
discorrer sobre o esforça f<'ito pelo Estudo no sentido da educaçl1o e
da errudicuçüo do analfabetismo".
Prossegue, ressultundo que "empreendimento como o lunçado
pclu Fedcrul de Seguros S/ A, Companhia Estutul. de Seguros, no
;cntido da instituiçi1o do Scguto em Guruntiu de Educuçi\o, ao quul
udcriu viv . uncntc o cmprcsuriudo purticulur, nc:_ccssitu de estimulo c

-603disciplio.a111ento", e, ainda, que :"a massificação do segurO' é forma
que· faz b.atxar o cuoto opcrac!onal, possibilitando uma redução de
tarifa que .. a torna, suportável por quantos têin necessidade da
cobcr'tura do risco".
3. Dos oito artigos de que consta o projeto, dois nos parecem
passiveis de especial reparo: o art. 7• que especifica a regulamentação
pelo Ministério da lndústrhi c .Comércio, parecendo-nos mais
pertinente' determinar apenas o prazo cm que a dcv~rá cfctuar o
Poder Executivo; c o art. 8•, que, para melhor técnica lcg.islai'iva,
usual na Casa; deve ser desdobrado cm dois.
4. De acordo .com o art. 8•, item XVII, al!nea C, da .Constitui·
ção, compet~ à. Unii!o legjslar sobre normas gerais de seguro c
previdência io~ial. Ncnhuni' dispositivo veda, ,no assunto. cm
questão, a ini~iativa de prójeto de lei por parte de congrcssitas. Qs
ónus decorrentes da obrigatoriedade que se pretende instituir não
ultrapassam os limites da impcratividadc cablvcl nas normas legais,
de modo· que, atendido está o priÓclpio da legálidadc; previsto no
art. 153, § 2•, da Constituição ..
· S. À vista do exposto, sendo constitucional e jurldico o projeto,
;o mos por sua tramitação, com as seguintes emendas:

EMENDA N•J-CCJ
Dê-se ao art. 7• a seguinte rcdação:
"Art. 7• A presente lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 180 (cento c oitenta) dias contados da'
<law de sua publicação."
EMENDA N•2-CCJ
·Desd~bre-sc o art. 8•, cm dois artigos, que 1erão os arts. 8• e 9•,
com a seguinte redução:

freqUentadores de bares c tipos diversos de casas de lanches, cujo
.funcionamento não sofre restrições quanto a horário.
. A propósito estabelece, no seu art. 1•, que o horário de atividadc
do comércio local das superquadras, será das 8 às 18 horas, dividido
cm 2 turnos de 4 horas,
No urtigo 2•, indica quais os tipos de ramos comerciais e oõ
horários a eles pertinentes, que se exceptuam à regra do artigo
anterior.
O artigo J• comete ao Governo do Distrito Federal autorizar o
funcionamento daquele comércio em horário especial, que não
ultrapasse às 23 horas, mediante o pagamento da taxa de licença
prevista no Código Tributário do Distrito Federal, ,c, finalmente, o
art. 4• propõe multa no valor de 5 (cinco) salários mlnimos, cobrável
cm dobro no caso de reincidência, aos infratores desta lei.
Na sua justificação, salienta o Autor que os bares c cafés
localizados no SCl das Supcrquadras passaram "a ser ponto de
encontro, principalmente, depois das 22 horas, de viciados,
desocupados c desocupadas" os quais transformaram diíàs áreas
"cm palco das mais degrad~ntes ceÍ10s". Recomenda, ad.ianic;
consulta ao Serviço de Rádio· Patrulha "para se verificar o elevado
número de pedidos que chegam diariamente para aqueles locais,
quer por atentado a moral, quer por brigas e principalmente por
infraçào da Lei do Silêncio".
Não havendo óbices quanto àjurídicidade e constitucionalidade
do Projeto, somos pela suo tramitação, referindo, embora, que maté:·
ria no mesmo sentido - o Projeto de Lei n• 36/67 - foi vetada pelo
Executivo (Mensagem de veto n• 833, de 1968).
Sala das Comissões, em 8 de abril de 1976. - Gustavo
Caponcma, Presidente em exercrcio - Dirceu Cardoso, Relator Helvídio Nunes, vencido - Renato Franco - leite Chavt'S- ·Nelson
Carneiro- Henrique de la Rocque.

"Art. 8•; Esta lei entta em vigor na data de sua
publicação.

PARECER N• 262, DE 1976

Art. 9• Revogam-se as qisposiçõcs em contrário."

Da Comissão do Distrito Federal

Salll das Comissões, em 8 de abril de 1976. ..:. Dirceu Cardoso,
Relator: Senador Saldanha Derzi
PARECERES N•S 261 E262, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1975, que lixa
o horário de funcionamento do comércio nas Superquadras de
Brasnla, Ólstrlto Federal.
PARECER N• 261, DE 1976
Da Comlssilo de Constituição e J ustlça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
O Projeto em estudo, de autoria do Ilustre Senador Adalberto
Seno, visa a regular o horário de funcionumento dos cstabelecimcn·
tos comerciais situados no Setor Comercial local das Superquadras
de Brasflia, objetivando o resguardo da tranqailidade essencial às
:\reus rcsidenciuis vizinhus, muitas vêzcs perturbadas pelqs

O projeto cm exame, de iniciativa do ilustre Senador Adalberto
Sena, dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais do Setor Comercial Local das Sapcrquadras de Brasília,
no sentido de resguardar a tranqUilidade dos morndorcs das áreas
residenciais vizinhas.
O projeto, sem qualquer dúvida, tem por objctivo situar o fun·
cionamcnto de "bares" e "cafés" no horário compreendido entre 6
(~eis) e 23 (vinte e três) horas, no intuito de coibir os abusos ali
cometidos, uma vez que tais estabelecimentos, especialmente depois
de 22 (vinte c duas) horas, são os pontos preferidos de encontro de
"viciudos'\ "desocupados" c "dcsocupudns'' os qunis, "fugindo dus
áreas policiadas, transformam aqueles setores dus zonas residenciais
da cidade cm palco das mais degradantes cenas".
Como s'e vê, não se truta, no caso, de problema que possa ser
resolvido com u simples nxaçilo de um horârio pura funcionamento

-604dos tipos de comércio que especifica, mas de mera questõo de policia,
dai entendermos niio ser justo atribuir ao comerciante o ânus de um
crime do qual, tumbé:m, ele é: vítima.
Proposição idêntica a de número 36/67 (SF)- foi vetada pelo
Senhor Presidente da República, nos termos da Mensagem n• 833, de
10-12-68, e Decreto-lei n• 618, de lO de junho de 1969.
Somos, assim, pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 29 de abril de 1976, - Heitor Dias,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Renato Franco - Otalr
Becker - Henrique de La Rocque - Hel>idlo Nunes - Lázaro
Barboza- vencido- Ruy Carneiro- vencido.
PARECER N• 263, DE 1976
Oa Comissiio de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei
do &nado n• 171, de 1975, que isenta de custas judiciais nas
ações de despejo o locador-proprietário que não usufruo aluguel
mensal superior no salário mínimo regional.

Este documento será expedido isento de selos c
emolumentos, pela autoridade policial ou pelo Prefeito
municipal,
§ 2• Nus Capitais dos Estados e no Distrito Federal, o
utestado da competência do Prefeito poderá ser expedido por
autoridade expressamente designada pelo mesmo."
A Lei n• 1.060, de 1950, que surgiu como uma decorrência do
preceito constitucional que assegurou "assistência judiciária aos
necessitados, na forma da lei"(§ 32 do art. 153 da atuai Constituição
Federal), previu com justeza a alteração do stntus financeiro do
beneficiado, determinando no seu art. 12:
"Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las desde que
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da famfiia.
Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação
ficará prescrita."

Retuiõr: Senador Heitor Dias
Pelo Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1975, de autoria do
ilustre Senador Paulo Guerra, pretende-se a gratuidadc da justiça,
nas ações de despejo, para o locador-proprietário que não usufrua
aluguel mensal superior ao salário mínimo regional.
Tal benefício, pelo parágrafo único do art. I• da proposição,
restringe-se aos maiores de, sessenta anos, às viúvas e aos incapazes
ou inválidos que não tenham outro meio de subsistência.
Na justificação do Projeto, argumenta-se que o atestado de
pobreza, que instrui o pedido de gratuidade da justiça, é fornecido
por autoridade policial, à qual se veda fornecê-lo "a pessoas
proprietárias de imóveis alugados".
Argumenta mais a Justificação que o Projeto, enfim, objetiva
"assistir aos velhos, viúvas, incapazes ou inválidos que, embora
possuam um imóvel e o aluguem ao valor máximo mensal de um
salário mínimo regional, não tenham outro meio de subsistência, e
sejam compelidos a ajuizar ação de despejo contra locatário
inadimplente",
Convêm recordar que a Justiça Gratuita, em nosso Pais,
encontra seus fundamentos na Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
que consolidava e ampliava os conceitos regulamentadores do antigo
Código de Processo Civil em torno do assunto. O novo Código de
Processo Civil vigente, implantado pela Lei n• 5.869, de li de janeiro
de 1973, não renovou no seu texto as disposições do Código anterior,
sobre Justiça Gratuita, dando naturalmente por bastantes as
conceituações da referida Lei n• i ,060.
A Lei n• 1.060, pois, fortaleceu-se com o novo Código de
Processo Civil, já que se tornou o instrumento maior da nossa
legislação a regular normas para a concessão de assistência judiciária
aos ncce.sitados.
' Na citada Lei, assim se define o direito à concessilo da
gratuidade:
"Considera-se necessitado, para os fins legais, todo
aquele cuja situação económica não lhe permita pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da famrtia" (§ único do art.
2•).
E regula-se mais adiante, na mesma Lei n• 1.060:
"Art. 4• A parte, que pretender gozar os beneficias da
assistência judiciária, requererá ao Juiz competente lhos
conceda, mencionando, nu petiçuo, o rendimento ou
vencimento que percebe e os encargos próprios e os da
fumiliu.
§ I• A petição será instruída por um atestado de que
conste ser o requerente necessitado, nõo podendo pagar us
despesas do processo.

Na Justiça do Trabalho, as disposições da Lei n• 1.060
repercutiram na elaboração da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970
- "que dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho,
altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina
a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do
Trabalho, e dá outras providências" -, fixando-se nos seguintes
termos as suas determinações sobre a matéria:
"Art. 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência
judiciária a que se refere a Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a
que pertencer o trabalhador. .
§ I• A assistência é devida a todo aquele que perceber
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando
assegurado igual benefício no trabalhador de maior salârio,
uma vez provado que sua situação econômica não lhe
permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
§ 2• A situação económica do trabalhador será.
comprovada em atestado fornecido pela autoridade local do
Ministér'1o do Trabalho e Previdência Social, mediante
diligência sumária, que não poderâ exceder de 48 horas.
§ 3• Não havendo no local a autoridade referida no
parágrafo anterior, o atestado deverá ser expedido pelo
Delegado de Policia da circunscrição onde reside o
empregado."
Então, por força da argumentação até aqui expendida,
pensamos que a legislação sobre Justiça Gratuita em nenhum momento impede de obter o benefício constitucional e legal o locadorproprietário que dela necessite c lhe faça jus,
Independentemente da natureza da ação ;udiciul- se de despejo, se possessório ou de qualquer outra motivação de direito p~nal
ou independentemente da faixa' etária, qualquer cidadão brasileiro·
(ou mesmo estrangeiro, nu forma da lei) está apto a requerer c u
obter o beneficio du Justiça Gratuita, desde que sua situação financeira se enquadrr oa; condições do necessitado, estabelecidas na
legislação vigen'<'
Damos comn ,.(,Jidu a informação de que autoridades policiais
possam eventualmente negar o atestado de pobreza aos que se apresentem como proprietários imobiliários, mesmo que tais bens sejam
de ínfimo valor e, em conseqUência, produzam módicos frutos. em
contratos de locução. Tais autoridades policiais, entretanto, estunum
equivocudus nu interpretação du Lei n• 1.060 - interpretuçUo que,
ulilis, não lhes cube fazer-. restando uo injustiçado outros meios de
levar ao Juiz a convicçilo du sua pobreza.
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-605Da purêmia latina tem-se um brocardo que se harmoniza com a
PARECERES N9S 265 E 266, DE 1976
nossa argumentaçilo: "Permittitur quod non prohibetur" - pre·
sumc-sc permitido tudo aquilo que a lei não poibe,
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 49, de 1975, que
altera a redução do artigo 29, §39, do Dccrelo·lel n9 999, de ll
Na verdade, u lei nua proíbe que, ao cidadão proprietário de
imóvel, se vede o beneficio du Justiça Gratuita, quer se relacione ou
de outubro de 1969, c acrcsccnta·lhc os§§ 49 c 59, c dâ outras
provldênclus.
nilo a demanda com o bem patrimonial.
Igual interpretação oferece à citada lcgislaçuo processual do tra·
PARECER N9 265, DE 1976
bulho que, assegurando gratuidade naquela Justiça especializada
Da Comissio de Constltuiçio e Juotiça
mesmo para os que percebem salários duplamente superiores ao mi·
Relator: Senador Helvldlo Nunes
nimo, exige do beneficiado apenas a prova de que "sua situaçuo eco·
nómica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio
Alterar n redução do § 39, nrt. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21 de
ou da família",
outubro de 1969, e acrescentar-lhe os parágrafos 49 c 59, são os objcti·
Por outro lado, o Projeto particulariza uma situaçuo, o que não vos perseguidos pelo eminente Senador Paulo Guerra com a
nos parece aconselhável atender, Ampara o pequeno locador-pro· aprescntaçuo do Projeto de Lei n9 49, de 1975.
prietúrio, nas condições explicitadas no seu texto, mas nua estende
O dispositivo que o representante pernambucano pretende
seus pretendidos benefícios, por exemplo, ao pequeno proprietário
modificar
é o seguinte:
rural, ou ao paupérrimo arrendatário campesino, uns e outros igual·
mente necessitados da mesma proteçuo do Poder Público.
"§ 39 Exccto para o registro inicial do veiculo, admitir·
'No seu "Hermenêutica à Aplicação do Direito" (pág, 237), Carse-à, a requerimento do contribuinte, o parcelamento do
los Maximiliano afirma que "a lei que abre exceção a regras gerais
valor devido da Taxa Rodoviária Única cm prestações não
restringe direitos", principio nascido dos institutos jurídicos romaexcedentes a três. Neste caso o licenciamento anual só será
nos que proibiam a extensuo das disposições excepcionais, pois elas
definitivo apôs o ultimo pagamento."
gerariam o direito exorbitante, anormal ou anómalo.
A nosso ver, defrontamo-nos com mais uma iniciativa legislati·
A nova redução que se lhe pretende atribuir está assim
,va que, entre tantas outras, refletem a angústia dos representantes do concebida:
povo cm face do descumprimento das leis.
"§ 39 A Taxa Rodoviária Única será recolhida, de uma
Contudo, acreditamos que não se deve estimular a prolixidade
só
vez
ou mediante parcelamento, a critério do contribuinte,
de uma legislação cuja complexidade já compromete c embaraça a
segundo
normas a serem fixadas pelo Poder Executivo,"
eficiência da máquina judiciária brasileira. Devemos, prioritariamente, fazer com que se cumpram as leis vigentes, procurando apri·
Data vcniu, o texto vigente, do ponto de vista da Íécnica legislati·
morar e atualizar as que correspondam ao estágio da nossa cultura va, é mo is preciso e mais claro do que aquele que se deseja modificar.
jurídica,
Com efeito, afirma a justificativa que "a faculdade de parcelar o
O Projeto de Lei do Senado n9 171, de 1975, naturalmente foi pagamento da Taxa, estabelecida no§ 39, do urt. 29, do Decreto-lei n•
elaborado sob os melhores impulsos do interesse público, procuran· 999/69, não permite, na prática, sua cfetiva utilização pelo
do corrigir distorções que, a nosso ver, não se localizam na lcgislaçuo contribuinte, Em primeiro lugar, porque o dispositivo não foi
vigente, mas na sua errónea interpretação.
convenientemente regulamentado pclo.Decreto·lei n9 68.296/71. Em
Isto posto, enaltecendo, embora, os propósitos que inspiraram a segundo lugar, porque a redução do mencionado§ 39 niio é clara".
sua formalização, opinamos contrariamente ao Projeto sob exame,
E prossegue:
por injurídica,
" .. ,lá se diz que" ... admitir-so-á, a requerimento do contribuin·
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1976.- Accloly Filho, te, o parcelamento .. ,". Ocorre que o dispositivo não foz a mínima
Presider.tc - Heitor Dlos, Relator - José Lindoso· - Hel•idio indicação dos requisitos do requerimento. Em outras palavras, não
Nunes - Henrique de La Rocquc - Otto Lchmonn - Nelson Car· se esclarece nada quanto à sua forma, à oportunidade de ser formula·
do, à autoridade requerida, etc. Não apenas isso, mas o texto legal
neiro.
limita, adiante, o número das prestações a três parcelas."
PARECER N9 264, DE 1976
Ora, pretender alterar um dispositivo de lei com base na
Da Comissão de Constituição e Jusllça, sobre o Projeto de necessidade de modificar u regulamentação que a complementa, ou
Lei da CIÍmara n9 19, de 1976 (n' 741·8/75, na origem), que de forçar que esta tenha maior abrangência ou clareza, não me
"Acrescenta dispositivo oo Código Nacional de Trânsito para parece n via mais recomendável.
permitir u livre circulação de veículos com multas pendentes de
Ao cabo de contas, o poder regulamcntador ê o mesmo. O
órgão encarregado da cobrança da Tnxu Rodoviária Onica-ê o que
julgamento.
expede a licença de tráfego, e a boa lógica ensina que a forma deve
Relator: Senador Nelson Carneiro
ser suscinta, a oportunidade é u do pagamento, e niio pode exceder
Procedente da Câmara dos Deputados, vem no exume do Se· de três o número de prestações.
Na verdade, o que o Projeto deseja alcançar, com u alteração do
nado Federal (Projeto n9 19/1976) proposição que visa u incluir no
nrt, 110 du Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacio· § 39 do art, 29, ó que seja inclulda como passível de parcelamento,
também a tuxu correspondente ao registro inicial do veiculo, o que o
na I de Trânsito), o seguinte:
atual § 39 deliberada c clarumente exclui,
"Pur{lgrafo único. Os veículos automotores em débitos
Quanto ao mais, a proposiçilo do ilustre Senador Paulo Guerra
de multas poderão ter u licença renovada, receber u respec·
oferece o acrêscimo de dois parágrafos no citado urt. 29 do Decreto·
tivu plaqueta e circular livremen!e, quando us penalidades im·
lei n9 999, de 1969, o primeiro pura permitir que o parcelamento
postus estiverem pendentes de julgamento."
possa ser feito em del prestações mensais sucessivas e, o segundo,
pura dizer que o nilo recolhimento de qualquer prestuçilo, no
O projeto, constitucional e jurldico, merece aprovação,
respectivo prazo, torna insubsistente o parcelamento, obrigando o
C:: o meu voto.
Sula dus Comissões, e01 28 de ubril de 1976. - Accloly Filho, contribuinte faltoso, nu mesma data, uo pugamento das purcelns ven·
Presidente - Nelson Carnoiro, Relutar - Helvidlo Nunes cidus e vincendus.
No cuso cm espécie, entendo que o§ 49, que o projeto procura
HenriiJUe de Lu l!octlue ...., llellor Dlus - Josó Llndoso - Leite
adicionar ao nrt, 2Y do Decreto-lei n9 999 j69, padece de
Chuves.
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-606inconstitucionalidade, não porque não trate de matéria financeira,
como insinua a justificativa, mas exatamente porque versa matéria
tributária (art. 57, IV, da Constituição, cuja iniciativa é de compctên·
cia exclusiva do Presidente da República).
Em resumo, não cabe à Comissão de Constituição c Justiça o
exame do mérito da proposição.
Assim, o Projeto de Lei n• 49, de 1975, merece tramitação,
cxccçilo feita do§ 4• do ar!. 2•, que me parece inconstitucional, pelo
que ofereço a seguinte
EMENDA N• I- CCJ
Suprima-se o §4• do ar!. 2•, renumerando-se o seguinte.
Sala das Comissões, cm 14.de maio de 1975,- Accloly Filho,
Presidente - Hel•ldlo Nunes, Relator - Renato Franco - Nelson
Carneiro - Henrique de La Rocque - Paulo Bro111rd - Gustavo
Capanema.
PARECER N•1fi6, DE 1976
Da ComllliÓ de Transportes,
Comunica~ões e Obras Públicas
Relator: Senador Enndro Carreira
1. Após várias diligências, não cumpridas até esta data, retorna
a esta Comissão o presente projeto, que altera o modo de pagamento
do valor devido da Taxa Rodoviária Única.
A alteração proposta se refere no pagamento parcelado da
importância devida, o que, até certo ponto, já é permitido, cxceto
para o registro inicial de veiculo;
2. Na justificação, seu ilustre Autor; Scnado·r Paulo Guerra,
após lembrar que o proposto já é uma faculdade concedida aos
contribuintes da aludida Taxa, diz:
"Entretanto, a faculdade de parcelar o pagamento da
Taxa, estabelecida no § 3•, do art. 2•, do Decreto-lei n•
999/69, não permite, na prãticn, sua cfctiva utilização pelo
contribuinte. Em primeiro lugar, porque o dispositivq não foi
convenientemente regulamentado pelo Decreto-lei n•
68.296/71. Em segundo lugar, porque a rcdação do
mencionado§ Jt não é clara.
Com efeito, lá se diz que" ... admitir-se-li, a requerimento do contribuinte, o parcelamento ...". Ocorre que o
dispositivo não faz a miníma indicação dos requisitos do
requerimento. Em outras palavras, não se esclarece nada
quanto à sua forma, à oportunidade de ser formulado, à
autoridade requerida, etc... Não apenas isso, mas o 'texto
legal limita, adiante, o número das prestações a três parcelas.
Evidentemente, faz-se necessária uma alteração rcda·
cional daquele dispositivo, objetivando dár exeqUibilidade ao
parcelamento da Taxa Rodoviária Única, a exemplo de igual
procedimento cm relação aos demais tributos, como no
imposto de renda, imposto predial, imposto sobre serviços c
outros.
Nossa proposição, altera a rcdaçiio daquele § 3•
desdobrando-a cm mais dois parágrafos. ·
· Assim, tornamos a forma de pagamento do tributo
alternativa (de uma só vez ou parcelada) a crité'rio do
contribuinte, eliminada a exigência de prévio requerimento.
Dessa forma, o Poder Executivo, nos termos ora propostos,
se encarregará de fazer o lançamento da Taxa c ·decidi-la, ex·
ofliclo, cm tantas parcelas quantas entender necessárias, nos
limites mfnlmos e máximos ora estabelecidos no art. 2•.
lguulmcnlc importante, a nosso ver, é a prcvisilo de
penalidades pura aqueles que deixem de recolher uma das
prestações no vencimento, obrigando-os ao pagamento intc·
grul du parcela vencida e dus vincendns, independentemente
de outras sanções prev~tus nu legisluçilo pertinente."

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a
proposição, notou que o parcelamento proposto nilo seria inferior a'
3 (três) nem superior a lO (dez) prestações mensais sucessivas(§ 4• do
urt. 2• do projeto.)
Esse o motivo por que a referida Comissilo de Constituição c
Justiça concluiu pela aprovação do projeto, cxcctuando o § 4• do art,
2•, nele inserido, por julgá-lo inconstitucional.
4. Do ponto de vista da politica nacional de transporte, cumpre
apenas aduzir que vários programas de conservação c rccupcrnçilo
rodoviários estão vinculados à arrecadação dessa taxa, estimada de
CrS I,8 bilhão para o atual excrctcio.
Contudo, entendemos que o reescalonamento dessa arrecada·
çào não irá impedir sejam· cumpridos os objetivos de manter esse
fabuloso patrimônio que é a rede rodoviária federal.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto c
da Emenda n• 1-CCJ,
Saia das Comissões, cm 29 de abril de 1976. - Alexandre Costa,
Presidente - Evandro Carreira, Relator - Roberto Saturnlno Oito Lchmann.
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PARECERES N•s267 E 268, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1974, que
dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do
Plano Nacional de VIação, e dá outras providências.
PARECER N• 267, DE 1976
Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Através do Projeto de Lei n• 89, de 1974, o ilustre Sr. Senador
Vasconcelos Torres visa a regulamentar a denominação de vias e
estações terminais do Plano Nacional de Viação, c dâ outras provi·
dêncins,
Nada oponho ao nrt. I• c seu parâgrafo único, assim redigidos:
"Art. I• As estações terminais, obras de arte ou trechos
de via do sistema nacional de transporte terão a denomina·
ção das localidades cm que se encontrem, cruzem ou
interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo
Plano Nacional de Viação.
Parágrafo único. Na execução do disposto neste artigo
será ouvido previamente, cm cada caso, o órgilo administrati·
vo competente.
Já o artigo 2• merece, a meu ver, reparos c modificações,
Reza tal dispositivo:
' 2• Mediante lei especial, observada a regra esta·
Art.
bclecida no artigo I• e de acordo com a modalidade de trans·
porte, uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via
poderá ter, supletivamente, a designação de um fato históri·
co nacional ou de nome de brasileiro que tenha prestado
relevante serviço a determinado sctÔr de viação,
Somos, queremos ser uma grande Nação, que não se deve
confinar, por isso mesmo, nas lindcs restritivas da proposta.
Por que uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via não
pode designar um futo histórico, que nilo seja necessariamente nacio·
nul, mas que tenha innurdo decisivamente na história da civilização?
Também por que terá de ser necessariamente brasileiro o vulto
que mereça tal homenagem? Nilo temos a Estação Roosevelt, cm Silo
Paulo? Por que a lei impedir, por exemplo, que se denomina
Churchill a um trecho rodoviário, ele que, cm dctcrminndç Instante
da história, salvou a ordem democrática? O que o projeto nilo exige,
quando deveria fuzê·lo, ~que nilo se homenageasse a cidadão vivo,
nacional ou estrangeiro. Temos expressiva experiência do que hâ
ocorrido no Brasil, com a constante substituição de nomes de runs,
praças c cidades, conforme sopram os ventos da· politica, sempre
vária e impiedosa. Também não me parece que os homenageados
necessitem ter prestado rclcvuntcs serviços no sctor de viação para
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-607que mereçam tal homenagem, O principal, para que tal distinção se
concretize, é que o agraciado haja prestado relevante serviço à
Nação ou à Humanidade, cm qualquer sctor. De Pasteur nilo se
conhece serviço especial à viação, mas o Pais nilo se diminuiria se o
recordasse cm uma de suas vias de comunicações, Nem Rui Barbosa,
nem o Duque de Caxias, nem o Almirante Barroso. Se queremos ser
uma grande Nação, temos de agir com visão internacional,
participando dos feitos c dos acontecimentos mundiais.
O projeto não i: inconstitucional, nem injurldico, tanto mais
quando niio se distancia da legislação cm vigor. Meu voto é por sua
aprovação, com a seguinte
EMENDA N• 1-CCJ
Dê-se ao art. 2• a seguinte rcdaçilo:
"Mediante lei especial, observada a regra estabelecida
no art. I• c de acordo com a modalidade de transporte, uma
estação terminal, obra de arte ou trecho de via poderá ter,
supletivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à
Nação ou à Humanidade."
S.M.J.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1974. - Daniel Krlegcr, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Accloly Filho- Wil·
son Gonçalves - Helvídio Nunes - Carlos Llndenberg - ltalívlo
Coelho.
PARECER N• 268, DE 1976
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas

Contudo, o desenvolvimento das
transportadoras exigiu outra nomenclatura,"

atividadcs

Diz, ainda, a justificação:
"Com a finalidade de
acroviárias, foi aprovada a lei
sobre a denominação dos
nacionais, cujo parecer da

racionalizar as ntividades
n• 1.909, de 1953, que dispõe
aeroportos c aeródromos
Comissão de Transportes

encontra-se, também, cm anexo,

Em conclusão, gostaríamos apenas de aduzir que a
presente proposição nada mais significa do que uma
adequação aos textos legais especfficos, em face do que
estabelece a Lei n• 5.917, de 1973, que aprova o Plano
Nacional de Viação."
4. Convém salientar que o parágrafo I• do artigo 1• da citada
Lei n• 1,909, de 1953, estabelece:
"§ I• Sempre mediante lei especial para cada caso
poderá um aeroporto ou um aeródromo. ter a designação de
um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à
causa da Aviação, ou de um fato histórico nacional."

Por conseguinte, o artigo 2• da proposição ora cm exame nada
mais representa do que uma adaptação ao parágrafo I• do artigo 1•
da Lei n• 1.909, de 1953, como, aliás, foi lembrado pelo ilustre
Autor da proposição.
S. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando o
projeto, opinou pela sua aprovação com a Emenda n• I·CCJ
que deu ao art. 2• a seguinte redaçilo:

Relator: Senador Roberto Satumlno
I. Após vârias diligências, não atendidas, retorna a esta
Comissão o presente projeto, que dispõe sobre a denominação
supletiva de vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação.
2. O artigo 1• estabelece a norma geral para denominar vias de
transportes, segundo as localidades em que se encontrem ou
interliguem, consoante, aliás, o disposto no aludido Plano (lei n'
S.917,de 1973). ·
O artigo diz:
"Art. 2• Mediante lei especial, observada a regra
estabelecida no .artigo t• c de acordo com a modalidade de
transporte, uma estação terminal, obra-de-arte ou trecho de
via poderá ter, supletivamente, a designação de um fato
histórico nacional ou de nome de brasileiro que tenha
prestado relevante serviço a determinado setor de viação."
O artigo 3• estabelece que serão mantidas as denominações jú
aprovadas por lei.
3. Justificando a proposi~ão, seu ilustre Autor, Senador
Vasconcelos Torres, esclarece:
"A intenção do presente projeto não é vedar ou mesmo
dificultar 11 apresentação' de proposições que objctivam
homcnllgear pessoas que mereçam ser memorizadas pela sua
utuução nos diversos setorcs de transportes.
Ao contrário, trata-se não apenas de evitar contradições
ao se propor o mesmo nome pura designar obras ou vias
distintas, mas sobretudo, manter u sistematização adotada
desde 1947.
Com efeito, 11ntes de 1946, os planos de viação previam
nomes pura cstrudus. canais, pontes, túneis, viadutos, por·
tos, aeródromos e outros elementos do sistema nacional
de trunsporte. Tal praxe corrcspondiu ils técnicas
udministrativus da época.

"Mediante lei especial, observada a regra estabelecida
no art. I• e de acordo com a modalidade de transporte, uma
estução terminal, obra-de-arte ou trecho de via poderá ter,
supletivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à
Nação ou à Humanidade."
6. Do ponto de vista da politica nacional de transporte, cumpre
apenas lembrar que, recentemente, ao examinar projeto dando
.designação supletiva a trecho rodoviário (PLS 105, de 1973), esta
Comissão entendeu que "não há aspecto ou fator tecnológico que
impeça a designação supletiva da nomenclatura rodoviária
estabelecida no Plano Nacional de Viação" (Parecer n• 358, de 1975).
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto
com a Emenda n• I·CCJ.
Saiu dus'Comissões, cm 29 de abril de 1976.- Alexandre Costa,
Presidente - Roberto Saturnino, Relator - Paulo Guerra Evandro Carreira- Otto Lehmann.
PARECER N• 269, DE 197~
Du Comissiio de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, sobre o Projeto de lei da Câmara n• 115, de 1974 (n•
217-C/71-CD}, que "denomina "Ponte Alfredo halo Remor"
u ohru-dc-urte projetada sobre o rio do Peixe, nu BR-282, e dó
outras providências"',

Relator: Senador E!eláslo VIeira
O pr~sentc projeto denomina "Ponte Alfredo halo Remar" u
obru de urte projetudu sobre o rio do Peixe, nu BR-282, rodoviu
Ncrcu Rumos, que liga Florianópolis a Silo Miguel D'Oestc (SC).
Sobre o assunto, convi:m lembrar que, cm 1947, foi
sistemutizudu u nomcncluturu de prefixo c número puru designur us
estrudus do sistcmu nacional de trunsporte, sendo que as estucõcs

-608terminais. obnls-dc-nrte ou trechos de vias têm a dcnominuçiío das
localitladcs cm que se encontrem, cruzem ou interliguem. consoante
o cstahclecido no PI uno Nucional de Viação (Lei n• 5. 917, de 1973).
Sem cmbnrgo, entretanto, recentemente esta Comissão aprovou
(Parecer n1' 308, de 1975) a designação su'pletiva de uma rodoviu do
aludido l'lano, permitindo homenagem póstuma a brusileiro que
tenha rrcstndo rclcvuntc sc:rviço a dctcrminudo sctor de viação,
Sohrc esse tópico, a justilicuçUo do proj~t~'l dit. que u construçilo
da BR-2H2 nem sc111prc teve undmncnto regular. ''Tempo houve em
que rrnticumentc esteve pnrUiísada. NcssJ í:ro~.:a. o industrial
Alfredo lt:llo Rcmor. cm trabalho desprendido e patriótico, iniciou
ampla c hcrn organizada campanha em favor de sua conclusuo".
Diz, ainda, esse documento que a BR-282, com u contrutaçüo
de todos os seus trechos, deverá ser conclulda brevemente, futo que
nt1o será presenciado pelo homenageado, porquanto pereceu em
desastre que comoveu todo o Estado de Santa Catarina.
Ante o exposto e não havendo aspecto ou fator tecnológico que
impe'a a designaçüo supletiva da nomenclatura rodoviária estabele·
cida no Plano Nacional de Vi:11;ão, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, cm 29 de abri'~ de 1976. - Alexandre Costa,
Presidente - E•clúsio Vieira, Relator - Paulo Guerra - Evandro
Currdra- Roberto Saturnino- Otto Lehmann.

Art, 4• O§ 2• do art. 663 da Consolidaçüo das Leis do Trnbu·
lho passa a vigorar com u seguinte redaçüo:

O SR. PRESIIJENTE (Magalh1ies Pinto)- O Expediente lido
à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Secrctário.

§ I• . "". " " ... " ....... " ..... "." ... " " .." "
§ 2• Na falta do suplente, por impedimento, morte ou

v:~i

f!: lida a seguinte
Em 30 de abril de 1976,
Senhor Presidente:
Tenho a honru de comunicar a Vossa Excelência que me ausen·
tarei do País a partir de 6 de amio, a fim de, no desempenho de mis·
são com que me distinguiu o Senado, participar da Delegaçüo Bra·
silcira :10 XIX Congresso da COTAL, a realizar-se em San Juanl'<>rto Rico, no período de 9 a 14 de maio.
Atenciosas saudações,- Senador Augusto Franco.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência fica
ciente.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secretário.

f!: lido o seguinte
PROJETO J)E LEI DO SENADO N•94, DE 1976
"Introduz modificações na Consolidação das Leis do Trahalho. nu purt~ rcrl.'rcnte uns vo~uis dusjuntus.
H

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 660 du Consolidação das Leis do Trabalho passa
-' vigorur com a seguinte redução:
"Mt. 660. A escolha dos vogais das juntas c seus
suplentes fnr-sc·t't dentre os nomes constantes de listus que.
raru esse efeito. forc:m cncnminhudas pelas associações siridicuis no Poder Executivo, atruvés du Presidi:nciu do Tribunal
Rcgionul do T~ahulho respectivo,"
~cu

Art. ~· Ao art. 661 da Consolidaçiio dus Leis do Trabalho dê·
seguinte rcdaçilo:
"Art. 661. Pim1 efeito do disposto no urtigo unterior,
cadu sindicuto de empregadores c de empregados, com buse
tcrritoriul extcnsivu il t\reu de jurisdiçiio da Junta, no todo ou
cm purtc, proccdcr:i, na ocasiilo determinada pclu prcsidên·
ciu do competente Trihunul Rcgioriul, ii escolha de 3 (três) no·
mes que Cl>mporào u listu, uplicando-se ii eleição, no que couber, o urt. 524,
,

Pnrúgrafo único. Recebidas as listas, a prcsidi:ncia'do
Tribunal Regional encaminhá·las-ú imediatamente uo Poder
Executivo, que procederá 11 designação no prazo de 5 (cinco)
dias, expedindo título pura cada um deles, mediante a uprc·
sentação do qual será empossado,"
Art. 3• O art. 662 da Consolidação das Leis do Trabalho vigorará com u seguinte rcduçtio:
"Art. 662, Somente poderão figurar nus listas u que se
referem os arts. 660 c 661 os que satisfizerem os seguintes re·
quisi tos:
u) ser brasileiro;
b) ter reconhecida idoneidade moral;
c) ter idade entre 25 e 70 anos:
d 1 estar no gozo.dos direitos civis e politicas:
c l estar quite com o serviço militar:
f) contar mais de dois anos de efetivo exercício nu profis·
,no e ser sindicalizado.
Parilgrafo único. A prova du qualidade profissional u
que se refere a alínea fé feita mediante declaração do respec·
tivo sindicato."

"Art. 663. " " ... " ....... " . " . " . " " . " " " ..
renúncia, serüo designados novo vogal e o respectivo su·
plcnte, dentre os nomes constantes das listas a que se referem
os arts. 660 e 661, servindo os designados até o fim do pe·
ríodo,"
Art. S• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art, 6• Revogam-se as disposições cm contrário.
.1 ustiticaçiio
O projeto, apresentado à.considcração da Casa por sugestão 'do
Sindicato dos Gráficos do Rio de Janeiro, visa, primordialmente,
transferir da competência dos presidentes ~os Tribunais Regionais
do Trabalho para a do Presidente da Rcpablica a designação dos
vogais dJs Juntas de Conciliação e Julgamento.
Puru tanto, necessário se torna dar nova rcdaçilo n vtírios dos
artigos d;1 Scção IV, do Capitulo 11, do Título VIII, da Consolidação
(Dos vogais das Juntas), assim como suprimir-lhe alguns dispositivos
quejil nüo quadrariam com a nova sistemática.
A razão da modificação pretendida está cm que o aluai sistema
de designnçilo de vogais das Juntas (pelos presidentes dos Tribunais
Regionais) apresenta inúmeras e comprovadas imperfeições,
observadas durante os longos anos cm que existe a legislação
canso Iidada.
Ademais, u escolha c designação pelos presidentes dos Tribunais
Regionais assoberbam de trabalho a segun.da instância trabalhista, já
normalmente congestionada.
Saiu das Sessões, em 30 de abril de 1976,- Ruy Carneiro.

LEG!SLAÇiiO CITADA
llECRETO-LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolldaçiio das Leis do Trabalho
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o •• •••

SEÇÃOIV
J)os vn~als das Juntas
Art, 660. Os vogais das Juntas silo designados pelo presidente
do Tribunal Regional du respectiva jurisdição,

-tí09.Art. 661. Para o cxcrclcio da função de vogal da Junta ou
suplente deste silo cxigiâos os seguintes requisitos:
u) ser brasileiro;
b) ter reconhecida idoneidade moral;
c) ser maior de 2S (vinte c cinco) anos c ter menos de 70
'(setenta) anos de idade;
d) estar no gozo dos direitos civis c polrticos;
e) estar quite com o serviço militar;
() contar mais de dois anos de cfctivo cxcrclcio na profissão c
ser sindicalizado.
.
Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se
refere a atrnea r deste artigo é feita mediante declaração do respectivo
sindicato.
Art. 662. A escolha dos vogais das Juntas e seus suplentes far'se-â dentre os nomes constnntcs das listas que, para esse efeito, forem
encaminhadas pelos associações sindicais de primeiro grau ao
presidente do Tribuno! Regional.
§ I• Para esse fim, cada sindicato de empregadores c de
empregados, com base territorial extensiva à área de jurisdição da
Junta, no todo ou cm parte, procederti, na ocasião dcterminnda pelo
'presidente do Tribuno! ~~gionnl, à escolha de três nomes que com'pori!Ón lista; nplicando-sc à eleiÇão o disposto no art. 524 c seus§§ I•

a3•.

·
§ 2• Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional,

designará este, dentro de cinco dias, 'os nomes dos vogais c dos
respectivos suplentes, expedindo para cadn um deles um titulo,
mediante a uprcsentnçilo do qual será empossado.
§ 3• Dentro de quinze dias, contados da data da posse, pode
ser contestada n invcstidurn do vogal ou do suplente, por qualquer
.interessado, sem efeito suspensivo, por meio de representação
escrita, dirigida no presidente do Tribuno! Rcgionnl.
§ 4• Recebida n contestação, o presidente do Tribunal
designará imediatamente relator, o qunl, se houver necessidade de
ouvir testemunhos ou 'de proceder a quaisquer diligências,
providenciarA puro que tudo se realize com a maior brevidade,
submetendo, por fim, n contestação no pnrccer do Tribunal, na
primeiro sr,~são.
§ S• Se o Tribunal julgar procedente a contestação, o
presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente.
§ 6• Em falto de indicação pelos sindicatos, de nomes para
rcprcscntnntes dos respectivos cntegorins profissionais e económicas
nas Juntas de Conéiliaçilo c Julgnmcnto, ou nus localidades onde não
'existirem · sindicatos, serão esses representantes livremente
designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
observados os requisitos exigidos pura o exercício de funçüo.
Art. 663, A invcstidurn dos vogais das Juntas e seus suplentes
é de 3 (três) anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido,
aquele que tiver servido, sem interrupção, durante metade desse
período.
'§ 1• Na hipótese da dispensa do vognl n que alude este artigo,
assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua
substituição far-sc-â pelo suplente, mediante convocação do
presidente da Junta. '
§ 2• Na falta do suplente, por impedimento, morte ou
renúncia, serão designados novo vogal c o respectivo suplente,
dentre os nomes constantes das listas a que se refere o art.· 662,
servindo os designados ati: o fim do perlodo,
~o

O

o o o

0

o o o

11

o

0 0

0 O 0

o

0 0

o

0

o o o o o

O

o

O O O O O O O O ti

I

O O 0 O I O I

I

O O

o

I O O O O I

0 O

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O ·sR. PRESIDENTE· (Mugalhilcs Pinto) - O projeto lido será
publicado e remetido às comissões' competentes,
Há oradores inscritos.
Concedo a palnvra ao nobre Senador Evclásio Vieira.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
A prosperidade, o bcm-estar, o desenvolvimento de uma
sociedade está condicionado a um elenco de fatores: a cultura, a
instrução dos seus integrantes, as riquezas naturais, o progresso da
sua agricultura, da sua indústria c do seu comércio. O
desenvolvimento, dentro desse quadro do· indústria, cstâ também na
alta dependência da atuaçilo dó comércio.
r; exatamentc na atividadc comercial que a indústria encontra o
seu grande suporte, c respaldo para o seu maior crescimento. fi o
comércio que realiza a grande missão de ligação entre a produção c o
. consumidor. Â proporçilo que o comércio vai prosperando, vai-se
fortáleccndo e habilitando melhor c mais, no cumprimento da sua
tarefa, ele vai dando uma grande contribuição ao desenvolvimento
industrial.
o comércio que, através do uso dos veículos de
comunicação social, do seu sctor de marketlng, dos seus elementos
que atuam na retaguarda dos bnlcilcs, consegue vender a boa imagem de um produto. São esses instrumentos que induzem o povo a
comprar sempre mnis. r; o comércio que. tem a possibilidade, usando
de uma série de armas, de criar c fortalecer costumes, no uso do
vestuário, do calçado, adotando a nova moda c hábitos de alimentação ..
O comércio tem, por essas rnzõcs c muitas mais que poderíamos
aqui enumerar, alta rcsponsnbilidndc no desenvolvimento de uma
sociedade. Entretanto, em nosso País, o comércio não tem sido tratado com a mesma atenção, por parte do Poder Público, que se dâ à
indústria.
O comércio, cm nosso País, poderia estar num melhor estágio de
desenvolvimento, prestando uma contribuição maior ao próprio
progresso da sociedade brasileira, se estivesse encontrando um apoio
mais favorável do Governo.
Vejamos, por exemplo, no sctor de instrumcntnçilo do elemento
habilitado para servir ao comércio, Até hoje, prnticamentc, no Brasil, não dispomos de escolas para preparação de mão-dc·obra qualificada para atuar no comércio. Alguém poderá dizer: mas existe o
.SESC, que alua nesse campo. Entretanto, são porcas as cscolns, no
Brasil, criadas c mnntidas pelo SESC. O que, acontece, na grande
maioria, senão na quase totalidade, ê o comércio mesmo recrutar
pessoas, sem qualquer qualificação profissional, para os seus ~stabe
lecimcntos, onde recebem uma série de ensinamentos, para ver se,
depois de um ou dois anos, consegue fazer com que elas possam
desempenhar a sua missão, atender aos altos objetivos do sctor. Este
(: um fator importante c fundamental que mereceria, de nossa parte,
uma mais ampla consideração. Mas, ficarei naquilo que me trouxe a
esta tribuna, a legislação,

e

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC- Ouço-o com muito
prazer,
O Sr, José Llndoso (ARENA-AM) - Gostaria de dar uma
contribuição às observações de V. Ex• O problema da preparação da
mão-de-obra para o comércio está a cargo, cfetivamcnte, no Plano
de Aprendizagem c de Treinamento, ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC, independentemente do
trabalho que hoje se faz na escola de 2• Grau, cm face da reforma
Jarbas Passarinho, que possibilita também a opçilo profissionalizante, abrangendo a Arca do comércio, para os estudantes que estilo
freqUentando este nfvcl de ensino. A verdade verdadeira é que o balcão, o escritório, é que silo os laboratórios da aprendizagem
comercial. Há um esforço, através do SENAC, do Governo, mas,
tudo depende de uma aprendizagem de ordem prática, de um
treinamento que se faz nas empresas. Queria ainda fazer uma colocação: V. Ex• estaria atribuindo ao SESC uma função que é distinta do
problema que aborda, pois o SESC cuida do Jazer: da promoção da
comunidade comerciAria,

I
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sou profunda·
mente grato ao aparte de V. Ex•, porque, inclusive, me permite fazer
uma retificaçiio: a responsabilidade de dar um aprendizado, de possi·
bilitar os primeiros passos pura a pessoa no setor comercial, reulmen·
te, é do SENAC. Eu fiz uma inversão- o SESC 1: que tem a finalida·
de de propiciar nos comerciários, nu área cm que atua, o lazer, a
diversão, a promoção.
Mus, Sr. Presidente, o SENAC é uma estrutura pequena, no
Brasil. Vejamos em Santa Catarina, a atuaçilo do SENAC em
Florianópolis, cm Blumcnau, em Joinvilc c, talvez, cm mais uma.ou
outra cidade catarinense. Sabemos que o Governo, com a reforma
do ensino, preconizou a preparação profissional da mão-de-obra
qualificada no 2• Grau. Entretanto, os unos vilo decorrendo, c a
implantação dessa medida não acontece em nosso Pais, e é por isso
que verificamos ir o comerciante buscar os elementos. Ele mesmo
tem que acompanhar a atividade do seu funcionário, pura ver se este
tem vocação pura o comí:rcio. Ele é: que tem que levar o aprendizado
ao seu empregado, ensinando·, inclusive, algum3 coisa a respeito de
tratamento com os seus semelhantes, o aspecto psicológico, que é
fundamental. E o que ocorre, geralmente? Depois de o elemento
alcançar o índice de qualificação, cm que ele está dando um bom
rendimento, ele sai para uma empresa maior. Desse modo, sofre.
principalmente, o pequeno comércio brasileiro.
O Sr. Mouro Bcncvidcs (MDB - CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) prazer.

Ouço-o com

O Sr. Mauro Dcncvidcs (MDB - CE) - Nobre Senador
Evelásio Vieira, há alguns dias, tive a oportunidade de, neste mesmo
plenário, fazer uma upreciaçilo do trabalho levado a efeito pelo
SENAC, a pretexto de registrar o transcurso do 30• aniversário de
sua instalação no Pais. E, naquela ocasião, destaquei que, em todo o
território brasileiro, o SENACjá conseguira criar cerca de 80 centros
profissionais, o que dava exatamente uma amostra da expansiio
daquela entidade por todos os recantos do Brasil. Quanto a possível
deficiência que V. Ex• apresentou, agora, no curso do seu
pronunciamento, cu teria que ressaltar a circunstância de que o
SENA C, para suprir essa demanda de qualificaçilo profissional, estubelceeu uma política de aprendizagem mais agressiva através das
suas unidades móveis. Assim, se o SENAC não instalou, em
determinada cidade do interior, um centro profissional, ele entiio vai
realizar o seu trabalho de qualificação por meio das unidades mó·
veis, onde, exatamentc, os seus monitores, os seus instrutores, os seus
professores, vão ministrar aulas de datilografia, prática de vendas,
enfim, daqueles ramos diretamente vinculados ao comércio. € uma
modalidade pedagogicamente recomendada, que vem sendo utilizada pelo SENAC, nesse seu trabalho extraordinário em favor da quali·
ficação profissional no País.
O SR. EVEL,\SIO VIEIRA (MDB - SC)- € possível que
esse trabalho do SENAC seja qualitativa e quantitativamente
extruordinário no Nordeste, no Ceará - mas, no meu Estudo, niio
está a ocorrer. São poucas as cidades que são beneficiadas pelos
cursos do SENAC. Entretanto, é grande o nú.mero de cidades, ali,
com índice comercial magnifico e que estão desprovidas dessas
escolas de treinamento. Diria mesmo que, cm Blumenau, o maior
centro comercial do Estado, há vários anos u Prefeitura ofereceu
terreno ao SENAC para a construção de uma escola adequada aos
interesses do comércio da cidade, e até hoje nüo encontrou resposta
favorável du instituiçüo. A grande totalidade das cidades de Santa
Catarina não contam com esses beneflcios. Mas, nilo venho aqui
pura reclamar dessa atuação do SENAC cm relaçilo ao meu Estudo
-apenas fiz o registro a titulo de ilustraçilo das considerações que
li1ço, ~ Ço assunto que me traz a esta tribuna. Quero dizer, por exem·
pio, que o comércio brasileiro tem-se mostrado agressivo,
procurando todas as oportunidades pura vender mais, pura dar sua

grande contribuição à expansilo industrial. O comércio de muitas
cidades brasileiras, principalmente aquelas que já atingiram uma
população urbana superior a 50 mil habitantes, continuam com as
portas abertas após às 18 horas, especialmente nos períodos do Natal
e da Páscoa, quando elas recebem um Ouxo maior de turistas, como
acontece nu orla marítima de Santa Catarina ou no Vale do ltajaf.
Estou-me fixando em Santa Catarina, mas isso também é válido para
.outros Estados brasileiros. Agora, entretanto, o comércio brasileiro
está ameaçado de não poder trabulhar, de nilo manter sua atividadc
além das 18 horas. No meu Estado, o Ministério do Trabalho está
comunicando aos comerciantes que, doravante, não será mais possível o funcionamento fora do horário comercial no período do Natal,
da Páscoa c na época de turistas, que silo de dois meses na orla
marítima de Santa Catarina.
Sr. Presidente, recebi, da Federação das Associações Comerciais
c Industriais de Santa Catarina, uma reivindicação a esse respeito,
que vou ler à Casa, para seu conhecimento, e também para que o
Ministro do Trabalho possa sensibilizar-se com a medida c tomar as
providéncias cabíveis, a fim de que esse problema nilo venha a
ocorrer em nosso Pais, mesmo porque, com u leitura e os argumentos
que são oferecidos no documento, deve haver a possibilidade de que
um parlamentar venha a elaborar um projeto que permita possa o
comércio funcionar dentro do horário .que lhe interessar, sem prejuízo, naturalmente, para os seus empregados.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) - Tenho a impressiio de que o
funcionamento do comércio em regime extra vai depender de um
acordo entre o Sindicato dos Empregados no Comércio, no caso do
comércio de Blumenau, das outras cidades de Santa Catarina, com a
Federaçiio do Comércio, chancelado pela Delegacia Regional do
Trabalho. E, naturalmente, uma vez firmado, n~sse acordo estnrà
resguardada a situaçiio dos comerciários, que auferirão aquele pagamento conseqUente pelo 'trabalho extra executado. Acredito que, em
termos de legislação trabalhista, incxista impedimento que
obstaculize o trabalho i:xtra dos comerciá rios de sua terra.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - O Clube de
Di retores Lojistas, o Sindicato dos Comcrciários e o Sindicato PotrO·
naltõm estabelecido um entendimento, um acordo, com a abrangên·
cia de todas essas possibilidades, em se respeitando a lei.
Ocorre que, para a mulher e o menor, a CLT não permite essa
extensão; tem havido tolerância, tolerância que, agora, segundo o
pronunciamento de representantes do Ministério do Trabalho não
será admitida, desaparecerá. Dar a atitude assumida pela Federação
das Associações Comerciais e Industriais, em que encarece ao Gover·
no a necessidade de, através do Ministério do Trabalho - até
mesmo do Senado, da Câmara dos Deputados - elaborar-se um
projeto, que, transformado cm lei, permita a prorrogação da jornada
de trabalho de menores e mulheres, além das dezoito horas,
prin~ipulmente nos períodos de pique, do turista, dos festejos de
Natal, da Páscoa e outros, quando se sobreleva a procura, dependen·
do, sempre, das peculiaridades dos interesses municipais e, até mos·
mo, regionais.
Passaremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à leitura dos
tópicos principais do documento que nos oferece a Federuçilo das
Associações Comerciais e Industriais de Santo Cuturina:
"Vem constituindo prúticu usual do comérci9 dus prin·
cipuis cidades caturincnscs a instituição do chamudo horC1rio
especiul pura a época natalino, ocasião em que as lojas funcionam tri:s e até: quatro horas além do horário normal.
Em Blumenau, por exemplo, a prorrogução do
expediente do comércio, naqueles períodos, tem coptudo com
o irrcstrito apoio dos seus empregados, os quais, desta forma,
não somente depuram com a oportunidade de auferir um
apreciável ucréscimo de seus ganhos, como também
propicium mais facilidades nus compras feitus pelos
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Naquela cidade, celebram-se acordos entre o Sindicato
dos Lojistas do Comércio de Blumcnau, o Sindicato do
Comércio Atacadista de Blumcnau, o Sindicato do Comércio
de Produtos Farmacêuticos do Vale do ltajaí c o Sindicato
dos
Empregados
no
Comércio
de Blumenau,
instrumcntadorcs e disciplinadores do já aludido horário de
Natal, independentemente de outros, õrmudos, em cada caso
particular, pelos mais importantes estabelecimentos
comerciais e seus funcionários, todos com estrita observância
das normas legais vigentes no tocante ao pagamento de sobre·
horas e oUtras vantagens.
Ocorre, entretanto, que a fiscalização desse Ministério
acaba de informar aos interessados que, no corrente ano, não
mais será tolerada a repetição do citado horário espeCial do
comércio sem que, pura tanto, haja respaldo na Lei.
As alusões à região c órgãos acima indicados são, na
verdade, meramente cxcmplificativas, porquanto fenômeno
semelhante ê comumentc identificado em todas as demais
cidades do País,
Reconhece-se, de fato, que o principal óbice no caso,
reside nus disposições contidas no capítulo III, scção I c
capitulo IV, scção II do título III, da Consolidação das Leis
do Trabalho, reguladoras da duração e condições de trabalho
das mulheres c dos menores.
Acreditam, contudo, os signatários do presente que os
ordenamentos legais ali inseridos, de validade provavelmente
adequada às necessidades existentes no momento da
promulgação do diploma consolidado, já merecem uma
adaptação aos interesses das mulheres e menores empregados
no comórcio, na atualidadc.
Para tanto, formulam veemente apelo a V, Ex•, no
sentido de. que sejam tomadas, por quem de direito, as
providências devidas, para as revisões dos retromcnsionados
capítulos da CLT, naquilo que torna impeditivas a,s
convenções coletivas de trabalho, na parte relativa ü
prorrogação da jornada de trabalho das mulheres c dos
menores, durante o denominado horário especial de N:~tal,
adotado pelo comércio deste Estado.
Nu cc:rtc::zu de sua habitual atenção à reivindicação em
tela, subscrevem-se
Atenciosamente.- Osvaldo G, Moritz, Presidente.

sejam celebrados, para os trabalhadores prorrogarem sua
. participação, dilatarem sua jornada obreira normal. não ê possível,
por outro ludo, que o Estudo vá consenti-lo, relativamente uo menor.
O menor, de um modo geral, percebe salários que representam a
metade do salário mínimo do adulto, As mulheres, igualmente por
uma questão de ordem õsiológica, merecem também, certa protcção
do Estado. O que os nobres comerciantes de lá, daquele rincão
meridional do Brasil, no desejo de expandirem os seus negócios, com
rencxo, cfctivamcntc, no desenvolvimento econõmico do Estado,
teriam que fazer, nobre Senador, era, cxutumentc, contratar turnos
de trabalhadores, não dar uma sobrecarga de trabalho a menores c a'
mulheres, Nós, realmente, já ultrapassamos, mercê de Deus, a fase
cm que o capitalismo explorava o trabalho do menor e da mulher
indefesos, l·lojc, o Estado brasileiro está vigilante, para estabelecer
esse equilíbrio nesse relacionamento de trabalho. Não queremos
coarctur, impedir, o desenvolvimento econômico: pelo contrário,
desejamo-lo, mas feito na linha do humanismo, cm que a Cultura
brasileira está prevendo, defendendo; Desejo, portanto, cm vista
dessa perspectiva nossa, que não é um patrimõnio tão-somente do
nosso Partido, mas do de V, Ex•, um património dominante na
Cultura nacional, na Cultura brasileira, que se o trabalho dos
adultos, prorrogado, nüo for suficiente, que se formem turnos, para
atender a essa intensidade episódica da atividadc comercial; nunca,
jamais, poderemos pleitear, consentir ou aplaudir qualquer iniciativa
que represente uma sobrecarga para o menor e a mulher.

O SR.' EVEL,\SIO VIÉIRA (MDB - SC) - Senador Josê
Lindoso, esta missão de que me incumbi, esta reivindicação do
comércio catarincnse não é ingrata, absolutamente. t uma
reivindicação do próprio comércio nacional, porque a dificuldade
que se salienta não diz respeito a Santa.Catarina, mas a todo o Brasil.
A uma moça, um rapaz, de quinze, de dezcsscis anos, de
dczessete anos, não constitui sobrecarga a extensão de três horas
além da sua jornada normal de trabalho.
Não o encaro desta maneira. Estou à vontade para assim falar.
Venho observando, em outras atividades, moços de quinze, de dezcs·
seis anos, dotados de constituição física de adulto, trabalhando mais
de oito horas.
Não me parece a mais indicada a sugestão de se estabelecerem
turnos suplementares, por sua inconveniência. Criar o Comércio um
turno suplementar apenas por curto período, requisitar, admitir dez,
vinte, trinta, cinqUenta, cem empregados, para o trabalho de dois me·
ses, e depois dispensá-los, carece de possibilidade prática. O comêr·
cio deseja contar com os mesmos empregados no período do pique,
Sr. Presidente, Srs, Senadores, este ato reivindicatório du do maior movimento comercial, nos festejos de Natal, da Páscoa,
Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santu na í:poca de turismo, nos meses, por exemplo, de janeiro, fevereiro,
Catarina interpreta não apenas o anseio, n vontade, o interesse, dos julho, muito comum em determinadas cidades catarinenscs e paulis·
comerciantes catarinenses, c dos seus empregados, mas o próprio tas c mesmo no Nordeste.
interesse do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o
i! o desejo du Federação das Associações Comerciais c lndus·
próprio desenvolvimento nacional, porque a medida bcncõciarú triuis de Santa Catarina que trazemos ao debate deste Plenário, na
todo o comí:rcio brasileiro.
tentativa de apresentar subsídios a que se possibilite o alcance desse
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um objctivo. Se o Governo, seu própria Maioria nesta Casa entenderem
pela inviabilidade da medida, por sua inexeqUibilidade, porque prc·
aparte'/
judicará o menor, u mulher, rcnder-me-ei à essa decisão, Em princi·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muita pio, porêm, não encontro óbices à reformulação da CLT, no sentido
honra, nobre Senador José: Lindoso.
de se estender a jornada de trabalho da mulher e do menor, por três,
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permito-me observar quatro horas, num determinado período do uno.
que é: muito ingrata pura V, Ex• a defesa dessa aspiração dos
O Sr. José Lindoso (ARENA- AM) - Permite V, Ex• um
comerciuntes do seu Estado. Eu explico: Uma das reivindicações do aparte'?
nosso Purtido, u Aliança Renovadora Nacional, junto ao GovernoO SR. EVEL,\SIO VIEIRA (M DB- SC) ..:_Com pruzer,
jú atendida pclu ntuuçi\o do Ministro Arnaldo Prieto - era
cxutamentc a de reestabelecer o sistema de liscnlízução das
O Sr. José Llnduso (ARENA- AM)- Nobre Senador, não
utividudcs, cm defesa do trubnlhudor. O Direito do Trabalho, cm gostaria de prolongar o debate, mas desejo dizer u V. Ex• que me
sendo protctivo, considcrn o trubnlhador um hipossuficicntc, um cuusu espanto ouvir V. Ex• dizer que uma sobrecarga diária de três
dependente du estrutura econâmicu. Ora, se permitimos, pela ou quatro horas de trubulho paru criunçus, pura menores, o dirfumos
legislaçilo, conquistada, realmente, com muita lu tu, que os acordos melhor, c puru mulheres, não lhe c:~usu nenhuma preocupação, sob o
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ponto de vista da saúde c do bcm-estar dessas pessoas.
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prcdso

salientar que estu nossa preocupação está na CLT, reprcscntu unw

conquista na base dos estudos, da higiene, do trabalho c das condições de saúde do trabalhador, e, embora se possa levar em cont;~ o
passageiro quinhilo de dinheiro que seus beneficiários possam receber, o precedente c o que ele representa de nefasto à saúde dessas
crianças e dessas mulheres não nos anima, absolutamente, anos inclinarmos pela proposta dos representantes do Comércio de Santa Catarina, Pretendemos, sim, 'que eles, ao expandirem os seus negócios,
admitam um1i faixa para um turno suplementar c possam assim, tranqUilamente, desenvolvê-los, mas nunca sobrecarregando menores e
mulheres. Jamais poderíamos consenti-lo. Esteja certo, tranqUilo V,
Ex• de que, no fundo da consciência de todos nós, esse aspecto é
motivo de tranqUilidade. O Estado brasileiro, repito, não o consentirá. o Governo não o permitirá, jnmnis.
O SR. EYELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- e_ a posição de V,
Ex• que respeitamos, mas voltaremos ao assunto. Vamos estudar a
matêria, para verificar se a rcinvidicaçilo é justa c cxcqUfveL Esta, a
nossa posição, c foi exatamcntc para provocar o debate que usamos
a tribuna, focalizando a CL T, com argumentos da Federação das
Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves, por cessão do nobre Senador
Josi: Lindoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O fato merece um registro especial. E o fazemos com a maior
s;~tisfaçào pelo significado que encerra. O Imparcial, Orgão associado editado em nosso Estado, completa, dia 2, domingo, 50 anos de
existõncia. Não foi rúcil a sua caminhada. A Imprensa marunhcnsc
tem uma vivência de embates e tropeços típicos da região. Mas, nunca o jornal de Assis Chatcaubriand, em nossas pingas, fugiu da trujetória da ética, a mais válida c segura.
Vários tí:m sido os seus dirigentes. Entre eles, destacamos a õgura de Pires Sabóia, integrante da nossa Bancada nu Câmara Federal
atê: data recente. Hoje, Almada Lima e muitos outros se debatiam pelo trabalhoso mister.
O povo muranhanse tem sabido compreender o esforço e a luta
que esses 50 anos simb?lizam.
Ao nosso colega Senador João Calmon, que vai à Capital de
nosso Estado presidir festividade programada como marca do evento, pedimos que leve, em nome da nossa Bancada, no Senado
Federal, n todos os seus companheiros na árdua tarefa jornalística as
nossas melhores congratulações pela sua vitoriosa jornada.
Srs. Senadores, a vivõnciu interna de um jornal é uma escola de
renúncia, onde o entusiasmo vocacional supre enormes frustraçaões.
Nestas, identilico válidas campnnhas com a inexistência do êxito cm
seu linul trabulhoso. Nele, sobretudo, se aprende o amor à verdnde,
condição prioritária do sacerdócio da informaçilo. As
responsabilidude de quem divulga se agigantam nu proporção do
mérito do seu artífice. Ser jornalista, no conceito exato do termo, ê
tr;~balh;~r pelo bem coletivo; é o aplauso que estimula, é a critica que
ndverte e corrige. Todo órgão de lmpcnsa tem, assim, uma indiscutível missão social a desempenhar. O Imperial, com 50 anos de
cxistênciu, tem sabido, sem dúvidu, exc=cutar suu destinação, qual se·
ju" defesn de indiscutíveis interesses da gente murunhense.
O Sr. Holvidio Nunes (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um
upurtc']

O Sll. IIENIUQUI; DE LA ROCQUE (ARENA Com muita honra.

MA)-

O Sr. Hclvídio Nunes (ARENA - PI)- Sabe V. Ex• que O
Jmpurcinl circula no Piauí, especialmente cm Teresina. Sei que
amanhã estaria em São Luis o nosso companheiro Joilo Calmon,
que vai participar das festas cinqOcntcnárias daquele. vitorioso
órgão. Eu peço permissão a V. Ex• para, por seu intcrm~dio', enviar
a O Imparcial os meus votos, os mais ardentes, pela continuação
daquilo qu~ vem fazendo cm favor do desenvolvimento, nilo apenas
do Maranhão, mas da rcgiilo a que ambos pertencemos.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Helvídio Nunes, V. Ex•, para n6s outros do Maranhão, não é apenas o Senador vigilante que, aqui, defende, com
~ntusiasmo, os pleitos necessários à economia, assim como de tudo
que seja válido à gente piauiensc.
Quando V. Ex• governou o Estado, que vizinho nosso é, tornouse um freqUente visitante da Capital maranhensc e do seu Interior,
preocupando-se, e muito, com u dircçilo executiva do seu Estado
natal, mas nos tratando como se irmãos fósscmos c somos, e exatamente por causa do seu passado de afeto e de apreço pela gente
maranhense, pelo seu depoimento a . respeito da penetração c da
divulgação de O Imparcial na terra piauicnsc, n~o temos d6vida de
que esta noss;~ manifestação, na tribuna do Senado, de muito se
valoriza, para que os pósteros saibam que o jornal fundado por Assis
Chateaubriand, em nossa terra, também, tem o seu papel de
indiscutível penetração social c de informação naquele Estado, ao
qual '5tamos unidos pelos mesmos problemas c pelas mesmas
aníçõcs, ou seja, o Maranhão c o seu irmão, o.l!il!uí.
O Sr..José Lindoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muita honra.
O Sr. ,José Líndoso (ARENA - AM) - Nobre Senador
Henrique de La Rocquc, cm nome da Maioria c no da Aliança
Renovadora Nacional, queremos consignar, no discurso de V. Ex•,
a expressão de nosso aplauso pelas comemorações cinqUentenárias
de O Imparcial. Jornal feito com seriedade, em função das tradições
de cultura e de bravura do Maranhão, merece de toda a opinião
pública nacional o maior respeito, honrando, assim, aquele espírito
de luta que Assis Chateaubriand soube imprimir a todos os órgãos,
transformando-os cm vozes autorizadas no interesse da nacionalidade e das comunidades onde eles se localizam. Associando-nos,
portanto, às comemorações cinqUcntenárius, queremos congratularnos com os companheiros que, no Maranhão, vivem e labutam
naquela trincheira, que fala bem alto das tradições gloriosas da terra
maranhense.
O Sr. Mauro Bcncvides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador'?
O SR. HENRIQUE DE I.A ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Josí: Lindoso, neste momento não agradecemos
;~penas ao Senador que, com tanto brilho, rcprcscntu o Estado do
Am;~zonas no Senado da República, mas à Liderança da Mtaioriu.
Comovidos agradecemos, porque o depoimento, o upiarte de V. Ex•,
integrando a nossa fula, muito hú de valoriz(a-la. Depoimento
insuspeiio e com a autoridade imensa que V. Ex• possui, perante
seus compunheiros de Partido e seus compunheiros de represcntnçiio.
Com muita honra, concedemos o upartc ao nobre Senador
Mauro Bcnevides.
O Sr. Mouro Bcncvldcs (MDB - CE) - Nobre Senador
Henrique de La Rocque, também a Minoria, por meu intermédio,
deseja se solidarizur com V. Ex• nesta justu e merecidu homenugem
tribut;~da uo jornul O lmpurclul, do Murnnhilo. Reulmente, um
órgão que consegue ulcunçur 50 unos de ininterrupto funcionamento,
cst{t u merecer n nossu admiruçiio e o nosso upreço pelo cxtruordinÍI·

rio ucervo de serviços prestados ii difusilo cultural no Puls. Nostc
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Brasileiro, desejo saudar os dirigentes daquele órgão, os seus corpos
reda!oriais c grâlico, enfim, o próprio povo maranhensc, a quem O
Imparcial tem servido com tanta dedicação.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre. Senador Mauro Benevidcs, imensamente agradecido pelo
· apoio que nos trouxe o Ceará, através da palavra valiosa de V. Ex•
Nesle instante chega-nos também a sua palavra segura, firme com o
depoimento insuspeito da gente cearense, que mandou V. Ex•
também para esta Casa para, cm homenagens tais, unir a solidarieda·
de do MDB à palavra da ARENA. Assim, todos nós festejamos um
evento, indiscutivelmente marca~te du imprensa maranhense, qual
seja, os 50 anos da existência de O Imparcial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os nossos melhores agradeci·
mcntos pela oportunidade que nos foi facultada de, no presente
momento, dizer algo sobre data tua importante para nós outros.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Vence hoje o prazo para pagamento, sem multa, do Imposto
Territorial Rural, o ITR, que incide sobre as propriedades rurais do
País.
Dado o ambiente de crises financeiras cm que cstâ vivendo o
campo, é muito grande o número de pequenos c médios proprietários que, até o momento, não puderam satisfazer as suas obrigações
fiscais.
Embora sejam boas, Sr. Presidente, as safras deste ano, principalmente a de arroz, cuja colheita ainoa nilo foi totalmente concluí·
da, é aviltante o preço vigente no mercado, uma vez que até agora o
Governo não iniciou, pelo menos no meu Estado, a compra desse
cereal, para a formação dos seus estoques reguladores de entressafra,
deixando, assim, os produtores à mercê dos baixos preços circulantes
na praça, impostos pelos chamados intermediários.
Em virtude desto realidade que tem sensibilizado esta Casa e o
que por certo não são insensíveis as autoridades do Poder Executivo,
fazemos neste momento, ao Senhor Presidente Ernesto Geiscl e ao
Sr. Ministro da Fazenda, um apelo em nome dos proprietários rurais
do País, principalmente do meu Estado, para que S. Ex•s prorroguem, pelo menos por 90 dias, o prazo para que esses tributos possam ser recolhidos sem multa.
Até julho, Sr. Presidente, os colheitos também de milho, feijão
soja e algodão estarão concluídas. Por certo que até lá os preços esto·
ruo mois firmes e os nossos homens do campo, que vivem em sérios
dificuldades, estarão em melhores condições para soldar os seus débitos referentes ao Imposto Territorial Rural.
Era o registro que trnhomos a fazer, Sr. Presidente. (Muito
Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçolvcs) - Concedo o palo·
vra no nobre Sr. Senador José Esteves.
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA- AM. Pronuncio o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já ontem, em aporte no eminente Senador José Lindoso, uni·me
à oprcensão que domina o opinião pública do meu Estado quanto
aos efeitos verdadeiramente danosos que decorrerão, de forma inevitável, puro u economia umuzônica, com a vigêncio do Decrclo·lci
n• !.455, de 7 do corrente mês, sobre bagagem de passageiro procedente do exlerior, disciplinando o regime de entreposlo aduaneiro e
estabelecendo normas sobre merendarias estrangeiras apreendidos,
Inseriu-se, no seu urtigo 41, n revoguçiio do urtigo 38, do Decrclo·lei
n• 288/67, que reestruturou a Zonu Franca de Munaus, transrormundo-u em "t\reu de livre comércio de importução e exportuçiio e

de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidude de criar
no inlerior da Amozônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições cconômicas que permitam o seu desenvolvimento em face dos ratares locais odversos e da grande dislân:
cia a que se encontra dos centros consumidores dos seus produtos".
Hoje, Sr. Presidente c Srs. Senadores, reiterando o meu. aparte
de ontem e detalhando melhor a minha posição de irrestríla solidaric·
dade, em virtude do desalento que assaltou o povo amazonense, venho também formular veemente apelo ao honrado Presidente Geisel
no sentido de que reconsidere o já citado artigo 41' do Decreto-lei
nq 1.455, de 7 do corrente mês, ou, ao menos, determine ao ilustre
Sr. Ministro da Fazenda, que nu implementação daquele diploma Je.
gal, nos termos do seu próprio artigo 6•. adote procedimentos que
não dbs.ligurem, deformem ou liquidem com a Zona Franca de
Munuus, cuja reestruturação, em 1967, foi fruto da clarividência do
saudoso Marechal Castello Branco, como única solução racional e
viável para o desenvolvimento do Extremo Norte brasileiro e sua
real integração à economia nacional.
Como alirmam os órgãos empresariais do meu Estado, em Nota
de Esclarecimento sabre o grave episódio, os amazonenses estão,
conscientes das dificuldades aluais por que atravessa a economia
brasileira c dispostos a participar dos esforços necessários à
superação de tais diliculdodes.
Nesses esforços, entretanto, não e justo que sejam incluídos,
compulsoriamente, o desossosscgo, a inquietoção c a perplexidade
que estão, sem falsos ·temores, dominando os investidores c o povo
em geral, pela perspectiva de esvaziamento daquela área, pois como
bem assinalou o Sr. Superintendente da SUFRAMA, em exposição
feita ao próprio Chcre da Nação, em sua última visita à Capital
amazonense, "o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus
polarizou em torno de si a vida c a esperança de centenas de milhares
de brosilciros, e a necessidode de garantir um volume de oferta de
empregos estável c sempre crescente depende, no momento presente,
fundomentalmente, do mecanismo de incentivos proporcionados
p~lo Decreto-lei n• 288 e legisloções complementares",
Não há dú1•idas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, - e isso eu
mesmo já proclamei por várias vezes - que a evolução da Zona
Franca de Manaus apresentou distorções que reclamam urgentes
corrcções, entre elos o crescimento desequilibrado de sua economia,
cujo setor comercial foi o que mais rapidamente se expandiu, seguido
pelo industrial, mas com empreendimentos de carátcr tronsitório,
não tendo o progresso, contudo, se irradiado para o setor
agropecuário "que permaneceu estagnodo, com sérias conseqUências
em termos de custo de vida na cidade de Manaus e de carência de
motérias-primas agr!colos pura a indústria e pura a exportação".
(Aloisio Campelo, Superintendente da SUFRAMA).
O Sr. Jo!lé Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA - AM) - Com muito
prazer, Senador Josó Lindoso,
O Sr. Jo!lé Llndooo (ARENA- AM)- Sabe V, Ex• que estou
inteiromentc de acordo com as colocações que V, Ex• está razcndo,
nesse problcmo que é de sobrevivêncio do nossa área, do nosso
Estado. Nós falomos por uma mesma voz, o voz daquilo que é u
inquietação do nossa gente c a ospiração de progresso, também da
nossa gente, As distorções acusados na Zono ·Franca crom distorções
normalmente previstos. O setor comercial, que é um setor mois fácil
de ser monipulodo, lerio de crescer, mesmo porque oli é
primucialmcnte umo zona de livre comércio. Desenvolveu-se
bnstunlc este selar comercial. Acho que se a zono é de livre comércio,
se a filosofia da Zonu Fronca é do merendo, não há como se
imoginur mecanismos de disciplinamento do livre comércio. A ução
do Governo tem sido feita com oportunidodc, dr.scnvolvcu-se o
trubulho no selor induslriul, inclusive rez.se um esrorço paro o
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crescimento dos índices de nacionalização das indústrias que para ali
Uma rápida incursão pela história patenteará a imprcscindibili·
foram. E o grande projeto que atualmcnte empolga a SUFRAMA dadc da Zona Franca de Manaus para o seu desenvolvimento c para
para cxatamcntc estabelecer esse equilíbrio a que tanto aspiramos c a integração amazónica.
que V, Ex• assinala ·com tanta oportunidade, é o do setor
A Zona Franca de Manaus foi, originariamente, fruto da Lei n•
agropccuário. Toda uma série de providências foram tomadas, 3. I73, de 6 de junho de I957, de autoria do saudoso Deputado Fran·
através da Superintendência da SUFRAMA, para que se torne cisco Pereira da Silva, cuja regulamentação foi baixada com o Derealidade esse sctor agropccuário .. Deixemos, portanto, que n creto n•47.757, de 2 de dezembro de 1960, modificado, cm 1961, pelo
experiência magnifica sonhada por Pereira da Silva c incrementada Decreto n• 51.194.
no Governo Castcllo Branco, se realize como uma· demonstração
Era, então, um simples entreposto c, cm verdade, não estava ins·
capaz de mostrar que, sem os orçamentos da União, sem se pesar trumcntada para atingir a alta finalidade para que fora criada. Sua
extremamente nos orçamentos da União, c com a participação do área teria apenas 200 hectares, à margem do Rio Negro, totalmente
capital privado e com a decisão do povo amazonense de crescer, de isolada de Manaus, destinando-se ao armazenamento ou depósito,
progredir, pode-se realmente ocupar e tornar realmente a Amazônia guarda, conservação, bcncciamcnto c retirada de mercadorias,
uma expressão cconômica. Obrigado a V. Ex•
artigos c produtos de qualquer natureza, provenientes do estrangeiro
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA - AM) - Senador José c destinados ao concumo interno da Amazônia, como dos países
Lindoso, o brilhante aparte de V, Ex• veio corroborar meu interessados, limftrofes do Brasil ou banhados por águas tribut~rias
pronunciamento. Agradeço-lhe, sobremaneira, porque V. Ex•, sem do Rio Amazonas.
Dois fatores, entretanto, se combinaram, nos termos da Lei
nenhum favor, tem sido um defensor da Zona Franca de Manaus,
n•
3.173,
de 1957, pura torná-la incxcqUfvcl: o vulto das inversócs
como de todos os pleitos do nosso Estado c quero, neste instante, dar
o meu testemunho, porque sempre estivemos de mãos dadas, toda exigidas pelo estabelecimento da imprescindível infra-estrutura c a
vez que os interesses do nosso Estado c do nosso Pafs estiveram em ausência de incentivos fiscais que atralsscm a iniciativa privada, pro·
porcionando·lhc redução dos custos, capaz, por sua vez, de possibi·
jogo.
Agradeço, penhoradamente, o aparte que veio abrilhantar meu litar preços competitivos no mercado consumidor de produtos
industrializados.
pronunciamento nesta tarde.
Assim, não tendo sensibilizado o capital particular, nem con·
Não é, entretanto, para a corrcção dessas distorções que se volta
tado, da parte do Governo Federal, com os recursos para a constru·
a revogação do artigo 38, do Decreto-lei n• 288/67.
çilo das instalações de armazenagem portuàrias c industriais indis·
Cercear o comércio da Zona Franca de Manaus ou dcscstimulãpensáveis ao seu funcionamento, a Zona Franca de Manaus tornoulo, de forma violenta c inesperada, nas atuais circunstâncias, não
se um órgi!o inoperante c desacreditado. Deve ser dito, entretanto,
pode ser encarado como estratégia válida para a corrcção das distorque mesmo a despeito da precariedade do seu funcionamento até
ções jã aludidas, mas ao contrário, como um abandono da polltica
1966, a Zona Franca de Manaus atraiu exportações dos Estados Uni·
de integração c daquela lilosofia dcsenvolvimentista do Decreto-lei
dos, Suécia, Noruega, Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Ca·
n• 288, que estabeleceu a Zona. Franca "para atuar como um
nadá, Holanda, Japão, c até do Peru, Recebemos, no citado período
elemento destinado a fomentar o comércio internacional e a fazer a
I 1.335 volumes de carga estrangeira de importação liberada,
industrialização' da área ocidental da Amazônia," (Gen.
pesando 5 milhões, 261 mil e 446 quilos, c valor comercial de 818
Albuquerque Lima).
milhõcs,416 mil, 847 cruzeiros. Recolheu-se à Alfândega de Manaus
1': verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a Zona Franca 213 milhões, 482 mil, 741 cruzeiros, recebendo a Zona Franca taxas
de Manaus é, hoje, mais voltada para a importação do que para a ex- de armazenagem num total de 24 milhões, 49 I mil c 551 cruzeiros.
portação. "O: fato - no depoimento do próprio Superintendente da
Mas, na realidade, estas cifras eram um nada face ao que
SUFRAMA -cm 1975 foram importados quase dois bilhões de
cruzeiros em mercadorias estrangeiras". (... ) "Mas também é fato poderia ter sido alcançado pelo órgilo, se não lhe tivessem sido neque importamos mais de dois bilhões c meio de cruzeiros em merca- gados os recursos financeiros para instalar-se c cumprir os objctivos
dorias nacionais. Ou seja, para cada cruzcirio gasto no exterior, a legais que lhe foram atribui dos.
Mas, como acentua esse grande estudioso da nossa Região, que
Zona Franca criou uma demanda interna de mais de I cruzeiro cm
mercadorias oriundas do resto do Pais. Portanto, a Zona Franca tem 1: o Gcn. Albuquerque Lima:
Desde cedo, evidenciou-se a ação de uma força ccntripcta na
contribuído também para a ampliaçi!o do mercado interno bra·
silciro." (.. ,) "Se, por um lado, o valor das importações da Zona Amazônia, Essa força, por uma razão lógica, orienta-se pura a regiilo
Franca ainda representa ião pouco cm âmbito nacional, por outro de maiores contingentes humanos, maior número de instituições
lado, essas importações têm tido enorme significado para a vida, as financeiras, de indústrias c de estabelecimentos comerciais, expresesperanças c o progresso dos brasileiros na Amazônia Ocidental. siva participação nos impostos federais e melhor disponibilidade de
Entre o custo social do utual deficit, que onera em 2%- notem bem, comunicações rodoviários com os demais centros do Brasil,
Srs. Senadores, o que a Zona Franca onera cm termos de importuçilo
Estas vantagens de economias externas c de estruturas econômiao País como um todo, e- representa apenas 2%- o seu benefício cas c sociais, cabem, indiscutivelmente, uo Estado do Pará, hoje
social, devemos sopesar também argumentos de eqUidade c de conhecido por Amazônia Oriental, a que. se deve juntar a participasolidariedade intcrregional".
ção do Território do Amapá, na contextura geral da região,
Com efeito, u comparação das economias, denota, expressivaSr. Presidente, nilo procedem, portanto, os temores dos que
vêem cm Munaus um "furo" no esquema governamental de conten- mente, o descompasso existente entre a Amazônia Oriental c a
ção das importações de supérfluos para reequilibrar o balanço de Ocidental. A primeira, leva geralmente uma participação de 50 a 60
pagamentos. Esses temores, para mim, são apenas uma roupagem por cento dos resultados obtidos ou gerados nu Amazônia Clássica.
nova de que se estilo utilizando velhos c impenitentes inimigos da Jsso torna-se mais patente quando evidenciamos que o Pará, isolada·
Zoou Franca, concentrados principalmente entre certos tipos de in· mente, compõe esses percentuais cm detrimento de unidades fedcrntidustriais do Sul do Pais, rcfratários à modernização de suas cm- vas como o Amazonas, Acre, Roraima c Rondônia.
presas c temerosos de umn concorrência imaginariamente perigosa,
Em virtude do crescimento c~prcssivo da Amazónia Oriental
com similares que, pela melhor qualidade testada c menor preço, os fácil tornou-se constatnr a disparidade entre o crescimento dcstn c o
forçaria à mudança de mentalidade ou à cessação dos lucros que têm du Amazônia Ocidental. Esta última defusou-sc, em ruzilo dos fulo·
obtido com olímpico desprezo pelo consumidor e pelo direito deste u res já apontados linhas ucimu, consistentes nu cupucidudc de pressão
bons produtos,
du Amazônia Oriental, que passou a dispor de um sistema

-615rodoviário ligando a sua metrópole aos centros produtivos c
consumidores do País (Rodovia Belém-Brasília),
Este aspecto contrastante de duas Amazônias surgiu conio
conseqUência negativa da agência de desenvolvimento da região -.
antiga SPVEA, De fato, esse órgão sofreu um processo de disto.rçüo
violento, propiciado pela maior capacidade de barganha, enquanto o
Amazonas e as demais unidades federativas eram marginalizadas do
processo de distribuiçiio de recursos orçamentários.
O fenômeno dos dcscquilfbrios entre as Amazônias foi
compreendido pdo Governo Federal que, em 27 de outubro de 1966,
lançou a Opcraçiio Amazônia, com a finalidade de dar nova
sistemática à recuperação econômica do Vale Amazônico. Com
efeito, essa primeira providência figurou-se através da Lei Federal n•
5.173, que reformulou a SPVEA, transformando-a crn SUDAM, c a
de n• S. 174, que esboçou novas medidas pragmáticas para os incentivos fiscais,
Nessa contextura da Operação Amazônica incluiu-se também a
r<formulação da Zona Franca de Manaus, o que aconteceu, praticamente através do Decreto-lei n• 288, de 23 de fevereiro de 1967.
Os fatores norteadorcs da reformulação da Zona Franca de
Mannus ampararam-se em aspectos particulares de irrecusável
importância, a saber:
"a) Segurança Nacional - o esvaziamento da Amazônia
Ocidental, de fato, implica no comprometimento da segurança nacional, pois, os seus efeitos ufetnriam a própria Federação Brasileira,
despertando cada vez mais a cobiça internacional para tão vasta área;
b) Revezamento das Ãreas de Investimento - com efeito, o
Brasil desenvolveu-se, mediante subsídios a· áreas criticas, em face da
prioridade e dimensão de cada área-problema e com recursos de
todo o País. Primeiramente, São Paulo e Guanabara, receberam
benefícios gerados pela agricultura brasileira. Depois, o Nordeste
amparou-se na SUDENE.
Seguidamente, o Pará aproveitou-se dos recursos da SPVEA. E
agora, na expressão do Governo Federal, seria a vez da Amazônia
Ocidental beneficiar-se da ação do Poder Central;
c) Ocupação do Espaço Geogrúfico - efetivameme a Zona
Franca de Manaus ê uma área-demonstração, que deverá agir como
uma Experiência Piloto. pura, depois, no caso de seus sucessos, ser
estendida a toda área da Amazônia Ocidental.
Esses pressupostos amparam-se numa visão da nacionalidade
brasileira, que, assim, procura conjugar seus recursos paru desenvolver uma área-problema de altu prioridade. (A Participação do
Ministério do Interior no Desenvolvimento da Amazônia, Gen.
Albuquerque Lima, cm 6 de maio de 1968).
·
Foi, portanto, o Decreto-lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967,
baixado pelo então Presidente Humberto Cnstello Branco, que deu
vida nova à Zona Franca de Manaus, imprimindo-lhe a nova estrutura que tem hoje,
J:los 200 hectares iniciais, sua área passou então para o mínimo
de I0,000 quilômetros quadrados, abrangendo obrigatoriamente a
cidade de Ma naus, com um comprimento máximo contínuo nas margens esquerdas dos Rios Negro e Amazonas, de 50 quilômetros a
juzante de Munaus e de 70 quilômetros ii montante da cidade. Ao
mesmo tempo, passou a Zona Frnnca a desfrutar de incentivos
fiscais especiais que compreendem:
a) niio incidência do Imposto de Exportaçilo c do Imposto de
Importação, respectivamente, para a exportação de mercadorias da
Zona Franca de Manaus para o estrangeiro e a entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca de Manaus;
b) !IS mercadorias produzidtts, beneficiadas ou industrializadas
nu Zona Frunc11 de Manaus, quando s11írem desta para qualquer
ponto do território nacional, estarilo sujeitas ao pagamento do ICM,
desde que nilo contenham qualquer parcela de matéria-prima
importada, c no pagamento do Imposto de lmportnçilo sobre as
matí:rhts-primus ou partes comp.onentes importadas, existentes no
produto, com uma reduçi\o percentual da nlíquota de importação

igual ao percentual do valor adicionado no processo de industrializaçilo local cm relação no custo total da mercadoria.
c) não incidência do ICM e do IPí sobre as mercadorias
enviadas a Mnnaus;
, d) à mercadoria entrada na Zona Franca de Manaus, para
efctto de pagamento do ICM, é concedido o crédito fiscal, por parte
do Estado do Amazonas,
A fim de assegurar condições de concorrência do produto nacional com o estrangeiro importado, Senhor Presidente, o Decreto-lei n•
288, de 1967, considerou equivalente a uma exportação brasileira
para o exterior a exportação de mercadorias nacionais para consumo
ou industrializuçilo nu Zona Franca de Manaus, ou reexportação
para o estrangeiro.
, Lei estadual, por outro lado, isentou do ICM o investidor que se
Instalar no Amazonas, com capital igual ou superior a
Cr$ 250.000,00,
Fora da faixa de isenção, isto é, niío bcneficiàdos pelos incentivos fiscais, encontram-se apenas cinco produtos. Silo eles:
I -Armas e munições
2- Perfume
3- Fumo
4- Bebidas alcoólicas
5- Automóveis de passageiros,
Registre-se, porém, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
que vêm dos 'tempos coloniais os esforços governamentais nesse sentido. Todos, entretanto, malograram. A explicação, como veremos,
talvez se localize na filosofia estatista, enfatizadora da açilo direta e
centralizada que inspirou quase todas as tentativas de ocupação da
Amazônia.
Deve-se ao Marquês de Pombal a primeira experiência dcscnvolvimentista na Amazônia brasileira. Ocorreu na segunda metade do
século XVlll, com a constituição da Companhia de Comércio do
Grã-Pará o Maranhão, precisamente em 1775. Sua finalidade era o
monopólio da navegação, do comércio exterior e do tráfico negro.
Coube ao Capitão General Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
por sinal irmão do Marquês, a chefia desse empreendimento
mercantilista que se fracassou nos seus objetivos econõmicos, por
outro ludo, ensejou a consolidação territorial que hoje temos.
Nu segunda metade do Sí:culo XIX, registra-se a segunda tentativa de ocupação e exploruciio da Amazônia. Provocou-a uma
desenfreada procura da borracha promovida pelo crescente
desenvolvimento da indústria automobilística, A despeito do empiris·
mo quo u caructerizou, deve-se-lhe o primeiro ensaio de povoamento
da rogiào, pura a qual se dirigiram cerca de SOO mil nordestinos e a
eclosão da epopéia do Acre, mais tarde definitivamente integrado ao
torritório brasileira pelo Tratado de Petrópolis, de 1903, Movimento
nitidamente liberalista, partido da iniciativa particular, sou fracasso
foi motivado pelo surgimento da heveiculturu no Sudeste asiático,
deixando, todavia, como saldo, a construção dos serviços básicos da
Capital amazonense, toda ela levada a efeito com recursos gerados
pela produção gomífera.
Coube ao Presidente Hermes da Fonseca a terceira tentativa de
desenvolvimento du Arnazônia, Esta, no entanto, nilo conseguiu
adquirir vida, frustrando-se no· próprio texto legal que a consubstan•
cinva, ou mais precisamente, a Lei n• 2.542-A. de 5 de janeiro de
1912, que não foi implementnda de sorte a possibilitar a execução do
grande plnno.
Durante a 11 Guerra Mundial, por força dos chamados Acordos
de Washington, de 1942, surgiu a quarta tentativa derccupcrnçilo da
economia do vale amuzônico. Deve-se-lhe apenas um certo alento
prolongudor do ciclo econômico da borracha, para suprir do produto os países aliados. Nessa época foi criado o Banco de Crédito da
Borracha, hoje transformado em Banco da Amazónia SfA.
A quinta experiência partiu da Constituinte de 1946 que
introduziu nu Curta Mugnu daquele uno o artigo 199, que determinava a exccuçilo, pelo Governo Federal, de um plano de vulorizuçilo

económica da Amazônia, com recursos provenientes de 3% da receita tributária da União, durante um pcrlodo mlnimo de 20 anos, A
generosa intenção dos constituintes brasileiros nilo vingou, todavia.
O dispositivo constitucional necessitou de 6 anos poro ser regulamentado. Como se não bostasse, o órgão então criado poro executor o
Plano de Yoloriznçilo mostrou-se inócuo, frustrando-se, mais uma
vez, a tentativa governamental de ocupar e desenvolver o Sctentriilo
brasileiro.
Em 1966, o Presidente Cast~llo Branco, recolhendo dos erros do
passado uma útilliçilo, deu inicio à sexta tentativo de desenvolvimento du Amazônia brasileira. Abandonando a filosofia politica e ·
económica que ntí: entilo inspirava as experiências de ·oçupaçilo e
exploração do grande. Vale, o Governo revolucionário optou por
uma nova politica, baseada na concessão de favores, estimulas e
incentivos fiscais capazes de atrair técnicos c capitais privados, a fim
de dar Início à dcnagraçilo de um processo dcsenvolvimentista apto à
criaçilo de uma economia estável e auto-sustentada.
Entre as principais modificações introduzidas pela nova filosofia do Governo, apontam-se as seguintes:
I -transformação do Banco de Crédito da AmazÓnia em Banco.
de Desenvolvimento Regional, com a denominação ·de Banco da
Amazônia (BASA)
2 - extinção da SPVEA, substituindo-a pela Superintendência
do Desenvolvimento da Amazónia - SUOAM, em cuja competência se insere o planejamento e controle da ação federal no ExtremoNorte.
3 - ampliação dos incentivos fiscais, pela isenção do Imposto
de Renda para as novas indústrias e dedução de parte do mesmo
pelas pessoas jurldicas para investimentos em empreendimentos
industriais, agrícolas, pecuários e de serviças básicos.
4 - reformulação da politica da borracha, com extinção do
monopólio do cx'Banco de Crédito da Amazônia e adoção de preços
básicos garantidos pela Superintendência da Borracha.
S - adoção da tese de tratamento mais favorecido para a
Amazônia Ocidental, reconhecendo a existência pelo menos de duas
Amazônias dentro da mesma unidade geoeconómica.
Deve-se, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a aceitação
dessa tese à reestruturação da Zona Franca de Manaus c a
conseqUente criação da SUFRAMA, ambas operadas pelo Decreto
n• 288, de 1967, para compensar o descquilfbrio entre as duas
Amazônias, oriundo este da distorção operada na extinta SPEVEA,
junto à qual o Estudo do Amazonas, por sua pequena capacidade de
barganha política, roi marginalizado em favor de outros na distribuição de recursos orçamentários.
O objetivo da Zona Franca de Manaus ê, assim, o de atrair capitais para a industrialização da Amazônia Ocidental, com o aproveitamento da matéria-prima local c a oferta de salários mais condizentes
com a dignidade humana, à força de trabalho que vegetava ociosa na
Região, por deficiência do mercado de trabalho.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, feito este rápido rctrospecto da
longa luta pela integração da Amazônia ao contc~to económico
brasileiro e ressaltando que o próprio Decreto-lei n• 288 já sofrera
anteriormente várias mutilações, gostaria de concluir minha oração,
não só ratificando o apelo inicial no honrado Presidente Geisel, para
que Sua Excelência reveja a redução do art. 41 do Decreto-lei n•
1.455, de 7-4-76, como também pedindo, convicto da solidariedade c
do espirita público das Membros desta Casa, o apoio de todos a esta
reivindicação da distante e sofrida Amazônia Ocidental,
Creio, sinceramente, tratar-se de pedido justo que sensibiliza
todos os brasileiros compromissados com os grandes interesses
nucionais. Porque todos somos amnzônidas, de uma formo ou de
outra, nascidos embora nos mais diversos Estados.
Pois, como disse um dos mais eminentes cnsalstus amazonenses,
a ilustre Professor Samuel Benchimol, constituindo a Amazónia
mais du metade do Território Nacional, o Brasil é e há que ser,
essencialmente, um l'uls amuzônlco.

De resto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, creio, ao lado de todo
o povo de meu Estado c dos meus companheiros de Bancada, no
patriotismo e na sensibilidade do Presidente Gciscl c do Ministro
Mário Henrique Simonsen, os quais nllo permitirão que a única
tentativa racional, c a caminho do êxito, de integração da Amazônia
ao resto do Brasil, se frustre como as anteriores c se constitua numa
negaçilo dos grandes c altos propósitos intcgrncionalistas da Rcvoluçi\o Democrática de 1964.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS.

SENADORE~:

Altevir Leal - Fausto Castelo-Branca - Paulo Guerra Arnon de Mello - Eurico Rczcnde - João Calmon - Amaral
Peixoto- Nelson Carneiro- Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) pcrlodo destinado ao Expediente.

Terminado o

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n• 216, de 1976),
do Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1976-0F, que dispõe
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.
Em discussão a rcdaçào final.
Não havendo quem queira discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada definitivamente aprovada, nos termos do art: 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção ..
~a

seguinte a redaçilo final aprovada

Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1976DF. Dispõe sobre a organlzaçiio básica do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
TITULO I
Generalidades
CAPITULO ÚNICO
Destinação, Missões e Subordlnaçiio
Art. I• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, organizado com base na hierarquia c na disciplina, em conformidade com as
disposições contidas no Estatuto dos Bombeiros-Militares da Corpo·
ração, destina-se a realizar serviços cspcclficos de bombeiros nu llrca
do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal~
considerado Força Auxiliar, Reserva do Exército.
Art. 2• Compete ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal:
1- realizar serviços de prevenção e cxtinçilo de incêndios;
li -realizar serviços de busca c salvamento;
III - reulizur pcrlcias de incêndio relacionadas com suu
compctê:nciu; e
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cas, catástrores, sempre que haja ameaça de destruição de haveres,
vitima ou pessoa em iminente perigo de vida.
Art. 3• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal subordina·
se administrativa c operacionalmente ao Secretário de Segurança
Pública.
·
TITULO II
Organização Básica
CAPITULO!

SEÇÃO II
Do Esrado-Malor
Art. 12. O Estado-Maior, órgão de dircção geral, responsável,
perante o Comandante-Geral, pelo estudo, plunejamento,
coordenação, nscalizução c controle de todas as atividades da
Corporação, inclusive dos órgãos de dircção sctorial, constitui o
órgão central do sistema de plancjamcnto administrativo,
programação c orçamento, encarregado da elaboração de diretrizes e
ordens do comando, que acionam os órgãos de Dircção Sctorial e os
de Execução, no cumprimento de suas atividades.
Art. 13. O Estado-Maior compreende:
1- Chere do Estado-Maior;
11-Seções:
a) I• Scção (BM/1)- assuntos relativos a pessoal c a legisla-

Estrutura Geral
Art. 4• O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal será
estruturado cm órgãos de dircção, órgãos de apoio c órgãos de
execução.
Art. 5• Os órgãos de direção são encarregados do comando e
da administração geral, incumbindo-se do plancjamcnto, visando à
organização da Corporação em todos os níveis, às necessidades de
pessoal e de material e ao emprego do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal para o cumprimento de suas missões, com atribui·
ções, ainda, de acionar, coordenar, controlar c fiscalizar a atuação
dos órgãos de apoio e de execução,
Art. 6• Os órgãos de apoio atendem às necessidades de pessoal
c de material de toda a Corporação, realizando tão-somente as suas
atividades~mcio.

Art. 7• Os órgãos de execução realizam as atividadcs-fim,
cumprindo as missões, ou a destinação do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, através de e>ecução de dirctrizes c ordens
emanadas dos órgãos de direção c do amparo cm suas necessidades
de pessoal e de material dado pelos órgãos de apoio.
CAPITULOU
Constituição e Atribuições dos Órgãos de Direção
Art. 8• O Comando Geral é constituido do Comandante Geral
e dos Órgãos de Direção, que compreendem:
1- o Estado-Maior, como órgão de dircção geral;
11 -as Dirctorias, como órgãos de dircção sctorial;
III -a Ajudância Geral;
IV- as Comissões;
V- as Assessorias.
SEÇÃOI
Do Comandante Geral
Art. 9• O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Dis·
trito Federal, responsável pelo comando e pela administração da
Corporação, será um oficial superior combatente do serviço ativo do
Exército, proposto ao Ministro do Exército pelo Governador do
Distrito Federal.
§ 1• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército, o
Comandante Geral poderá ser um oficial BM do mais alto posto

ção;

h) 2• Seção (BM/2)- assuntos relativos a in[ormações c assuntos civis:
c) 3• Seçào (BM/3)- assuntos relativos a instrução, operações
e ensino;
d) 4• Seção (BM/4)- assuntos relativos a logística, estatística,
plancjamcnto administrativo, c orçamento;
c) 5• Seção (BM/5)- serviços técnicos relativos à instalação de
equipamentos, medidas preventivas contra incêndios, perícias c
pareceres.
I') Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) controle c coordenação de atuação das Unidades Operacionais.
Art. 14. O Che[e do Estado-Maior acumula as funções de
Subcomandante da Corporação, substituindo o Comandante Geral,
em seus impedimentos eventuais.
Art. 15. O Chc[e do Estado-Maior, principal assessor do
Comandante Geral, dirige, orienta, coordena e fiscaliza os trabalhos
do Estado-Maior.
Art. 16. O Che[e do Estado-Maior scrâ um oficial S'IJlerior
BM do mais alto posto existente na Corporação, escolhido pelo
Comandante Geral.
§ I• Quando a escolha de que trata este artigo não recair no
oficial BM mais antigo, o escolhido terá precedência runcional sobre
os demais.
§ 2• O substituto eventual do Chcre do Estado-Maior será o
oficial superior BM mais antigo existente na Corporação.
SEÇÃO III
Das Diretorlas
Art. 17. As Dirctorias constituem os órgãos de direção
setorial, organizadas sob a rorma de sistemas, para as atividudes de
pessoal, de administração financeira, contabilidade c auditoria e de
logística, compreendendo:
I - Dirctoria de Pessoal;
li - Diretoria de Finanças; c
III- Dirctoriu de Apoio Loglstico.
Art. IS. A Diretoria de Pessoal, órgão de direção setorial do·

existente na Corporação.

Sistema de Pessoal, incumbe-se do plancjamcnto, coordcnuçào,

§ 2• No caso do parágraro anterior, sempre que a escolha não
recair no oficial BM mais antigo da Corporação, terá ele precedência
runcional sobre os demais oficiais BM.
Art. IO. O provimento do cargo de Comandante-Geral da
Corporação serâ [cito por ato do Governador do Distrito Federal,
upós a designação, por decreto do Executivo Federal, do oficial que
pnssarú à disposição do Governo do Distrito Federal para esse fim,
ou após u aprovação da indicação, quando se tratar de Oficial BM.
Art. 11. O Oficial do Exército nomeado para o cargo de
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal serú
comissionado no mais alto posto existente nu Corporação, casou suu
pu tente seju inferior u esse posto.

execução, controle e fiscalização das atividudes relacionadas com o
pessoal.
Art, 19. A Diretoria de Finanças é o órgão de direção setorial
responsável pelo [uncionamento do Sistema de .Administruçuo
Financeira, Programação e Orçamentação, Contabilidade e
Auditoria.
Art, 20. A Diretoria de Apoio Loglstico, órgão de direçuo
setorial do Sistema Loglstico, incumbe-se do planejumento,
aquisição, coordenação, fiscalização c controle dus necessidades de
upoio de saúde u Corporação c das utividudes de suprimento c
manutenção de material e insttlluçõcs.
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SEÇÃOIV
Da Ajudâncla Geral
Art. 21. A Ajudüncia Geral tem a seu cargo as funções ad'ministrativas do Comando Geral, considerado como Organização de
Bombeiros Militares.

§ 1• Cada Grupamcnto de Incêndio poderá ter um ou mais
Subgrupamcntos de Incêndio subordinados.
§. 2• Os Grupamcntos subordinam-se dirctnmcntc ao Comando Geral. ·

TITULO III

SEÇÃOV

Pessoal

Das Comissões

CAPITULO I

Do Pessoal do Corpo de Bombeiros
Art. 22. As Comissões são órgãos de asscssoramcnto dircto do
do Distrito Federal
Comandante Geral, constituídas para assuntos específicos c terão
carúter permanente ou temporário.
Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Parágrafo único. A Comissão de Promoções· de. Oficiais, compile-se de:
presidida pelo Comandante Geral da Corporação, c a Comissão de/
1- Pessoal da ativa:
1
Promoções de Praças presidida pelo Chefe do Estado-Maior, silo de
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
carátcr permanente.
-Quadro de Oficiais BM (QOBM);
SEÇÃOVI
-Quadro de Oficiais BM (Médicos (QOBM/Méd.);
- Quadro de Oficiais BM de AdministraÇão (QOBM/Adm.); c
Das Assessorias
-Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBM/Esp.);·
Art. 23. As Assessorias, constituídas, eventualmente, para
b) Praças Bombeiros-Militares (Praças BM).
·determinados estudos que escapem às atribuições normais e
11 - Pessoal inativo:
específicas dos órgãos de dircção, destinam-se a dar nexibilidade à
a) Pessoal da Reserva Remunerada, compreendendo os oficiais
estrutura do Comando da Corporação, particularmente cm assuntos e praças BM transferidos para a reserva remunerada; c
.
especializados.
b) Pessoal Reformado, compreendendo os oficiais c praças BM
reformados,
·
CA PI TU LO III
§ I• O Quadro de Oficiais BM (QOBM) será constituído pelos
Constituição e Atribuições dos Órgãos de Apoio
oficiais possuidores do Curso de Formação de Oficiais BM.
Art. 24. Os órgãos de apoio compreendem:
§ 2• O Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBM/Mcd.) será
I -o Centro de Formação, Aperfeiçoamento c Especialização;
constituído pelos oficiais que, mediante concurso, ingressarem na
11 -o Centro de Manutenção; e
corporação diplomados cm medicina, por escola oficial ou reconheIII -a Policlínica.
Art. 25. O Centro de Formação, Aperfeiçoamento e cida ofidaimente.
Especialização í: o órgão de apoio do Sistema de Ensino,
§ 3• Os Quadros 'de Oficiais BM de Administração.
subordinado à 3• Seçào do Estado-Maior, incumbido da formação, (QOBM/Adm.) e de Oficiais BM Especializados (QOBM/Esp.)
do aperfeiçoamento c da especialização de oficiais c praças BM do serão constituídos pelos oficiais, nilo possuidores do Curso de ForCorpo de Bombeiros do Distrito Federal, e, eventualmente, de civis mação de Oficiais BM, oriundos da situação de praça.
ou oficiais e praças de outras corporações.
§4• Compete ao Governador do Distrito Fcdé(al, mediante deArt. 26. O Centro de Manutenção é um dos órgãos de apoio
do Sistema Logístico, subordinado à Dirctoria de Apoio Logístico, creto, regulamentar os Quadros de que trata este artigo, por proposta do Comandante-Geral da Corporação, após a apreciação e a
incumbido das atividadcs de manutenção do material da
aprovação
do Ministério do Exército.
Corporação, inclusive instalações.
" Art. 27. A Policlfnica é um dos órgãos de apoio do Sistema
Art. 31. As praças bombeiros-militares serão grupadas cm
Logístico, subordinado à Dirctoria de Apoio Logístico, incumbido Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais c Particulares (QBMG
das atividadcs de assistência médica aos bombeiros-militares da eQBMP).
Corporação e seus dependentes.
§ I• A diversificação das qualificações previstas neste artigo
será a mínima indispensável, de modo a possibilitar uma ampla utiCAPITULO IV
lização das praças nelas incluídas.
Constituição c Atribuições dos Órgãos de Execução
§ 2• O Governador do Distrito Federal baixará, em decreto, as
Normas
para a Qualificação de Bombeiro-Militar das Praças, meArt. 28. Os órgilos de exccuçilo do Corpo de Bombeiros do
diante
proposta
do Comandante-Geral da Corporação, devidamente
Distrito Federal constituem as Unidades Operacionais da
Corporação e, de acordo com as suas peculiaridades de emprego, são aprovada pelo Ministério do Exército.
de duas naturezas:
CAPITULO 11
1- Unidade de Extinção de Incêndios; c
11- Unidade de Busca c Salvamento.
Do Efetlvo do Corpo de Bombeiro•
I• Unidade de Extinção de Incêndios í: a que tem a seu cargo,
do Distrito Federal
dentro de uma determinada área de responsabilidades, as missões de
Art. 32. O cfctivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
extinção de incêndios e suas decorrências.
2• Unidade de Busca c Salvamento é a que tem a seu cargo, será fixado cm lei específica- Lei de Fixação de Efctivos do Corpo
dentro da área do Distrito Federal, as missões de busca e dc.Bombeiros do Distrito Federal- mediante proposta do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
salvamento, tarito terrestres, como :1qudticas.
Art. 33. Respeitado o cfetivo fixado na Lei de Fixação de EfcArt. 29. As Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros
tivos, cube ao Governador do Distrito Federal aprovar, mediante dedo Distrito Federal silo dos seguintes tipos:
creto, os Quadros de Organização (QO), cluborndos pelo Comando1- Grupumcnto de Incêndio (GI);
Geral du Corporação c submetidos ii apreciação do Ministério do
li- Subgrupamcnto de Incêndio (S/GI); c
III- Grupamcnto de Busca c Salvamento (GBS).
Exército.

*

*

CAPITULO I
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Económica do Estado de São Paulo S.A., destinada a financiar obras
de pavimentação asfáltica a serem executadas cm vias públicas
daquela cidade.
Art, 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação,

Disposições Transitórias

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs·Pinto)- Item 3:

TITULO IV
Disposições Transitórias c Finais

Art. 34. A organização básica prevista nesta Lei deverá ser cfctivada progressivamente, na dependência da disponibilidade de instalações, de material c de pessoal, a critério do Governo do Distrito
Federal, ouvido o Ministério do Exército.
CAPITULO ll
DtspÕstçíies ·Finais
Art. JS. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, na forma da legislação cm vigor, poderá contratar pessoal civil para prestar serviços à Corporação, tanto de natureza técnica ou especializada, como de carátcr geral.
Art. 36. Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante decreto, a criação, transformação, extinção, denominação,
localização c a estruturação dos órgãos de dircçilo, dos órgãos de
apoio c dos órgãos de execução do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, de acordo com a organização básica prevista nesta Lei c dentro dos limites de efetivos fixados na Lei de Fixação de Efetivos, por
proposta do Comandante Geral da Corporação, após a apreciação e
a aprovação do Ministério do Exército.
Art, 37. Os órgãos de direçilo, de apoio e de execução terão as
suas atribuições definidas por ato do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante Geral da Corporação,
ouvido o Ministério do Exército.
Art. 38. Esta lei entrà cm vigor na da.a de sua publicação,
revogados os dispositi.vos relativos ao Corpo de Bombeiros do Distrito ·Federal contidos 'no Dccreto:tci o• 9, de 25 de junho de 1966, c
demais di!po'siçõcs cm con\iârio.
O !$l; PRESIDENTf(Magalhães Pinto) -Item .2:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão de Redução cm seu Parecer o• 2!7, de 1976),
do Projeto de Resolução o• 13, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de CrS 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros).
Em discussão.
Nilo havendo quem queira discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
.
Encerrada.
Encerrada a discussão, a rcdaçilo final é considerada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento
Interno.
O projeto vai à promulgaçilo.
a seguinte a redução final aprovada.

e

Rcdaçiio final do Projeto de Resolução n• 13, dcl976.
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 1976

Autoriza a Prcrcltura Municipal de Taquarltuba, Estado
de São Paulo, a realizar operaçiio de crédito no valor de
Cr$ 2.000.000,00 (dois mllloões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• a Prefeitura Municipal de Taquarituba, Estado de Silo
Paulo, uutorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pclps itens!, II e lll do art. 2• da Resolução o• 62, ~e 1975, do Senado Federal, a fim de que P"s.<a realizar uma operação de crédito, no
valor de CrS 2.000.000,00 (únis milhões de cruzeiros) com a Caixa

e

Discussão, cm turno único, da Rcdaçilo final (oferecida
pela Comissão de Rcdação cm seu Parecer o• 218, de 1976),
do Projeto de Resolução n• IS, de 1976, que autoriza a Prefeitura MÚnicipal de São Pedro (SP), a realizar operação de
crédito no valor de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada como definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
a seguinte a redaçilo final aprovada

e

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 15, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1976

Autoriza a Prereitura Municipal de São Pedro, Estado de
São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de
CrS 2.000,000,00 (dois milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. t• a Prefeitura Municipal de Silo Pedro, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens I, II c lll do art, 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no
valor de CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) com a Caixa
Econõmica do Estado de Silo Paulo S.A, destinada a financiar serviços de pavimentação asfáltica a serem executadas cm vias públicas
daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.

e

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 7, de 1975 (o• 1.407-B/73, na Casa dcOrigem), que regula a concessão de autorização especial para trânsito de veiculo, nas condições que estabelece, c dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n•s 42, 43 e 44, de 1976, das
Comissões:
- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, I•
Pronunciamento: solicitando audiência do Conselho
Nacional de Trânsito;
2• Pronunciamento: favorável; e
-de Finanças, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessilo de I• do corrente, tendo sua discussão adiada, a requerimento do Senador Ruy
Santos, para a presente sessilo.
Em discussão. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado e feita a devida comunicação à
Cümaru dos Deputudos.
o seguinte o projeto rejeitado.

e

•

•

-620PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7, DE 1975
(N• 1.407-B/73, na Casa de origem)
Rc~ula a concessão de autorização especial para tflinslto
de veículo, nus condições que cstnbclccc, c dá outras provldên·
cius.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Aos veículos para os quais se tenha requerido registro c
licenciamento inicial, e aos ·que necessitem de renovação ou
transferência posteriores, será concedida autorização especial para
trünsito, enquanto aguardam a expedição dos respectivos documentos pelo órgão de trânsito competente.
· ..
Parágrafo único. A autorização especial para trânsito terá
validade em todo o território nacional pelo prazo mínimo de 30
(trinta) dias, prorrogável por motivo justificado.
Art. 2• A autorização especial de que trata esta lei somente
será concedida mediante a apresentação dos documentos exigidos
pelo órgão de trünsito, nos termos da legislação própria, e após visto·
ria do veículo, que deverá ser dotado dos equipamentos obrigatórios.
Art. 3• A autorização especial para trünsito, que será
impn:ssa, deverá conter nome e endereço do proprietário, marca do
veículo, modelo, cor e ano de fabricação, número do chassi e do
motor, utilização e capacidade.
Art. 4• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogudus as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1974, do Senhor Senador José Lindoso, que dá
nova redução a dispositivos dos arts. 131 e 133 do Decreto-lei
n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, para exigir a certificação
da qualidade de produtos industriais na habilitação às licitações, tendo
PARECER, sob n• 215, de 1976, da Comissão:
-de Rcdaçiio, oferecendo à redução do vencido para o
segundo turno regimental.
Em discussão o projeto em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavm,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Enccrrudu.
Encerrada a discussão, o projeto é dudo como definitivamente
uprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irú à Câmara dos Deputados.
~o

seguinte o projeto aprovudo.

l~cduçiio

do vencido, para o 21, turno regimental, do
l'rujcto de l.ci do Senudo n'' 1119, de 1974. Dá nova redução a
dispositivos dos urts. 131 c 133 do Decreto-lei n• 200, de 25 de
fcvcreiru de 1967, pura cxi~ir a certificação du qunlidude de
produto!'! industrinis na habilitu~ào às licitações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' Os arts. 131 c 133 do Decreto-lei no 200, de 25 de
f'cvcrc:iro dt: I 967, passam u vigorar com seguinte redaçUo:
'.I

"Art. 131. Nu habilituçào às licituçàes, cxigir-sc-ú dos
intcrcssudos, cxclusivumcntc, documentação rc:lutivu:

1- ü personulidudejuridicu:
li- it capacidade ti:cnicu:
III - ü itloncidadc nnunccira:
IV- i1 ccrtilicuçtw da quulidudc de produtos industriuis.
Art. 133. Nu lhuçào de critérios pura julgumento dus
liciwçõt:s h:v:1r-sc-Uo cm conlu, no interesse do serviço públi·
~o. as condições de quulidadc, rendimento, preços. condições
de p<lgaml!nlo, prHzos c outras pertinentes, cstabclccidus no
ctlitul.

§ I• As condições de qualidade a que se refere o caput
deste artigo, quando se tratar de produtos industriais, estarilo
sujeitos ao certificado de qu~lidade fornecido pela Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou por entidade pública ou privada por este credcnciadu, nos termos do art, 5• da Lei n• 5.966, de li de dezembro
de 1973.
§ 2• Será obrigatória a justificação escrita da autoridade competente sempre que não for escolhida a proposta de
menor preço."

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçuo.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
dü nova redução ao caput do art. lO da Lei n' 5.107, de 13 de
setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, tendo
PARECER, !ob n• 252, de 1976, da Comissão:
- de Rcdaçilo, oferecendo a redução do vencido pura o
segundo turno regimental.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, cm virtude de dispensu de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto cm segundo turno.
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Estâ encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário.

f:: lido e aprovado o seguinte
I!EQUERIMENTO N• ISO, DE 1976
Requeiro, nos termos do art. 315, in fine, do Regimento ln ter·
no, seja submetido u votos o Projeto de Lei do Senado n• 115, de
1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá nova redução ao
caput do artigo 10, da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
Sala das Sessões, cm 30 de abril de 1976. -José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
requerimento lido, passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado. A matéria vai ao Arquivo.
~ o seguinte o projeto rejeitado
Redução do vencido, para o 2• turno regimental, do Projeto de
Lei do Senado n• 115, de 1974.
()li nova rcduçiio ao Bcaput" do urt. 10, du Lei nY 5.107,
de 13 d<' setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do

TL'n11JO de Scrvi~o, c dü ourrns providências.

O Congresso Nacionul decreta:
Art. I• O CIIJIUt do art. 10 da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, c dú
outras providêncius, passa u vigorar com u s~:guinte rcduciio:

"Art. 10. A utilizaçuo da conta vincul11da, pura o lim de
de moradia própria, é ussegurudu uo cmpn:gudo
que completar, depois d11 vigi:nciu desta lei, 5 (cinco) unos de
serviço nu mesma cmprcsu ou em empresas diferentes, de
aconlo com as disposições du Lei nv 4,380, de 21 de ugosto de
1964, por intermi:tlio do Banco Nacionul du J:lubituçi\o
CBNH), de conformidade com as instruções por este expedi·
a~Juisiçào

das ou por intcrmCdio du própriu empresa cmprcgudoru,
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quando esta dispuser de imóveis residenciais para vender a
seus empregados c mediante a intcrvcniência daquele Banco."
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia,
Tem a palavra o nobre Senador Agcnor Maria,
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, c Srs. Senadores:
Ocupá esta tribuna para, cm nome do meu Partido, trazer a
nossa contribuição ao Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto
Gcisel, analisando a Mensagem do Poder Executivo nos seus aspectos positivos e negativos no que tange à agricultura.
O Senador Franco Montoro, Líder da minha Bancada,
autorizou-me a estudar a Mensagem Presidencial, na parte referente
ao sctor agropecuário, e tecer as considerações cabíveis, analisando a
agricultura brasileira, o que muito me honra poder fazê-lo nesta fase
de transição política e económica que atravessamos. A minha
dcspretenciosa e humilde colaboração, fique certo o Governo que o
Movimento Democrático Brasileiro, tomando esta resolução, tem
como escopo o primado maior de, acima dos interesses políticos e
partidários, servir à Pátria e ao povo brasileiro.

A evolução de estrutura agrária, ao sabor de circunstâncias c
fatores diversos, deu origem às grandes propriedades mal utilizadas,
a populações agrlcolas sem acesso à terra, ou de acesso a áreas insuficientes a seu sustento; ao aparecimento do subemprego no sctor
agrícola, ao aluguel da terra, ao arrendamento, à parceria c às invasões generalizadas.
O primeiro Governo da Revolução de Março de 1964, sensibili·
zado pela precária paz social no campo, passível inclusive de afctar a
segurança nacional, enviou ao Congresso Mensagem que se transfor·
maria no mais importante documento do Direito Agrário Brasileiro,
a Lei n• 4.504, o Estatuto da Terra.
Passou então o Poder Público a contar com o diploma legal in·
dispensável iJ sua ação. Conceituou-se a Reforma Agrária como "o
conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da
terra, mediante modificação no regime de sua posse c uso, a fim de
atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produti·
vidade",
A Área do Nordeste
Ali, até 1967, foram cadastrados 165 mil imóveis rurais, representando uma área de cerca de 3 milhões de hectares, Por categoria e
área, ~:sses imóveis apresentam a seguinte distribuição:
- 90% de minifúndios, detendo 25% da área;
- 9% de latifúndios, representando 66% da área;
- 0,9% de empresas rurais, englobando 8,8% da área,

Estrutura Fundiária das Áreas Prioritárias do Nordeste
Ceará: Cal. Imóveis Rurais
Latifúndio
Minifúndio ......................... , ..
Empresa Rural ..................... , ..
Total

Imóveis

N•

%

Área
ha

%

37.894
133.886
1.891
173.671

21,8
77,1
1,1
100

10.825,850
2.700.026
324.549
13.850.425

78,2
19,5
2,3
100

%
8,6
90,5
0,9
100

Área
ho
2.544.313
984.801
342.281
3.871.391

65,7
25,5
.8,8
100

Pernambuco c Paraíbo:
Imóveis

N•
Latifúndio ............... , ........... ,
Minifúndio .. , ................... , .... ,
Empresa Rural ... , ...... , .. , . , ....... .
Totol ....... ,'................... ..
A Área Prioritária do Nordeste (PE c PB) apresenta uma superticie explorável estimada cm 3 milhões e meio de hectares, sendo que,
deste total, a sua área utilizada corresponde a 2 milhões e novecentos
mil hectares, concluindo-se, daí, u exist~ncia de 600 mil hectares de
áreu utilizada, ou seja, ociosos,
Os dados relativos à tendência da terra evidenciam que 3,6% dos
imóveis rurais dessa área prioritítria possuem arrendatários, correspondentes a I5,4% da lirca explorada.
No tocante à parcori:t, vcrincu-sc que 1,6% dos imóveis possuem
parcdros, numa lm:u equivulcnte u 2.5% da superfície utilizada dessa
área.
Os mesmos dndos assinalum que 26,5% dos imóveis existentes
possuem assalariados permanentes.
Estima-se que nu Área Prioritária do Nordeste estiio inseridas
480,101 J'umilias bcncnciúrius potenciais du Reforma Agrúriu c Colo·
nizaçuo, considerando como tal us fumilius dos urrcndatários, pareci·
ros, assuluriudos c residentes nos minurúndios, o que evidencin tratar-se da (m!a fortemente: saturada em reluçilo a disponibilidades

tcc'ricus de 100.600 módulos, corno demonstram o seu índice de relu·
çào fumilia/módulo de 4,7, c o volume de 379.501 fumilias
excedentes.
Apresenta u Área Priorit{triu do Ccurú n existência de. 173.600
rnil imóveis rurais cadastrados, rcprcscntundo umu úrca de 13 mi·

14.198
150,099
1.513
165.810

%

lhões c oitocentos mil ha. Esses imóveis, por categoria e drea, distri·
buem-se da seguinte maneira:
- 77% de minifúndios, detendo 20% da área;
- 22% de latifúndios, representando 78% da área;
-I% de empresus rurais, englobando 2% da área.
Da superticie ugricultávelestimada, equivalente a 91,4% da área
total dessa área prioritüria, 72,8% ô efetivamente utilizada, enquanto
que 27,2% du supcrficic agricultável representam a úrea nuo utilizada
(ociosa).
Os dados relntivos :l tent:nciu du terra indicam-nos que 2A% dos
imóveis ruruis cudnstrudos possuem urrendut{lrios, que se distribuem em 3, 7% da 1\rea explotada. Esses mesmos dados assinalam
que 3,1% dos imóvt:is dessa úrea prioritâriu possuem parceiros, os
quais estão distribuídos cm 14,6% da itrcu c.xplotuda, Os assalariados
permanentes loculizum-sc: em 47,5% dos imóveis cudastrudos,

Os dudos revelam ainda, rumt a Âreu Priorit(triu do Cear{!, u
de 580.070 familins bcncficiilrius potcnciuis du Rcformu

c:dst~ncin

Agrftria c Colnnizuçiio, para unw disponibilidudc tcóricu de 202.292
módulos. cvidcnciundo unHt s~tturactto considerável, como dcmons·

tram o seu indicr.: de n:laçi'io fumília/mLidulo dt: 2.~ c o seu volume d~:
J77.77H linnilius excedentes.
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Cat, Imóvel

Número de
Imóveis

%
n•

(1000)

Latifúndio .............................
Minifúndio ............................
Empresa Rural .............. ; . :: .......
Total • • • • • • o • • • • • o •• o •• o • •• o • o.··-· • • • • o
Livro: CAMPO, O Desafio de uma geração ·INCRA.
Este quadro demonstra que a estrutura fundiária brasileira desano de uma geração do INCRA -é constituída basicamente83,6%- de latifúndios.
Daí a lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, através da qual
Sua Excelência o ex-Presidente Castcllo Branco, dispunha sobre o
Estatuto da Terra:
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu
sanciono a seguinte lei:
TITULO I
Disposições Preliminares
Princípios e Dcnniçõcs
Art,. I• Esta lei regula os direitos e obrigações
concernentes aos bens imóveis rurais, para os nns de
execução da Reforma Agrária c promoção da Politica Agrícola.
§ 1• Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medi·
das que visem, a promover melhor distribuição da terra,
mediante modificações no regime de sua posse c uso, a fim de
atender aos princípios de justiça social c ao aumento de
produtividade.
§ 2• Entende-se por Política Agrícola o conjunto de
providências de amparo à propriedade da terra, que se desti·
nem a orientar, no interesse da economia rural, as utividadcs
agropccuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno cmprc·
go, seja no de harmonizá-las com o processo de industrializa·
ção do Pais.
Art. 2• 1: assegurada a todos a oportunidade de acesso à
propriedade da terra, condicionada pela sua função social, nu
forma prevista nesta lei,
§ 1• A propriedade da terra desempenha integralmente u
sua função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos trabalhadores que nela labu·
tam, assim como de suas famílias;
b) mantêm níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação aos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas
relações de trabalho entre os que a possuem c a cultivam.
§ 2• 1: dever do Poder Publico:
a) promover c criar as condições de acesso do trabalha·
dor rural à propriedade da terra economicamente útil, de
preferência nas regiões onde habita, ou, quando us
circunstâncias regionais o aconselhem cm zonas previamente
ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta lei;
b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe
sua função social, estimulando planos para a suo racional
utilização, promovendo a justa remuneraçilo c o acesso do
trabalhador aos bcncrtcios do aumento da produtividade c uo
bcm-estar coletivo,
§ J• A todo agricultor assiste o direito de permuneccr nu
terra que cultive, dentro dos lermos c limitações desta lei,
observudas, sempre que for o cuso, us normas dos contratos
de trabulho,

821
2.848
87
3.756

21,9
75,8
2,3
100,0

%

Área total
cadastrada
(1000 ha)

ha

326.064
47.093
16.791
389.948

83,6
12,1
4,3
100,0

Sr. Presidente c Srs. Senadores, niio podia falar sobre agricultura sem analisar, de perto, o problema fundiário c o problema da
reforma agrária no nosso Pais.
O Sr. Mauro Benc•idcs (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Mauro Bcnevidcs (MDB - CE) - Nobre Senador
Agcpor Maria, no instante cm que esta Casa tomava conhecimento
da Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República
enviada ao Congresso Nacional, entendeu a liderança de nossa
Bancada proceder a um estudo minucioso cm torno desse importante
documento, a fim de que pudêssemos estabelecer um confranto entre
a programação governamental e as metas que haviam sido
cumpridas no exercício passado. Nu distribuição de tarefas coube,
exatamcnte a V. Ex• a apreciação do aspecto da Mensagem pcrtinen·
te à agricultura já que, por vezes sucessivas, em pronuncinmcntos
que obtiveram a mais ampla repercussão cm todo o País, V. Ex•
evidenciara ser um estudioso dos problemas da agricultura brasilci·
ra. Na tarde de hoje, sequcnciando a apreciação da Mensagem, já
que sobre outros aspectos já se manifestaram companheiros da nossa
Representação como os Senadores Danton Jobim, sobre Politica
Exterior, c Roberto Saturnino, sobre Política Econõmico-Financci·
ru; nesta tarde, V. Ex•, com dados realmente impressionantes
demonstra o seu interesse cm trazer, hoje, impoitantcs revcluçõcs n
esta Casa. Estamos com maior interesse ouvindo o seu discurso nesta
anúlise da estrutura fundiária do Pais, Faço votos pura que V. Ex•.
no final do seu pronunciamento, sob os aplausos da Casa, complete
essa diagnose que ora se inicia sobre a promoção agrícola e sobre u
estrutura agrária do Pais, para certificarmo-nos se realmente, as
diretrizes preconizadas pela Lei n• 4.504 estão sendo ou não cumpri·
das por parte das autoridades governamentais. As minhas
congratulações u V. Ex• por essa sua posição, atendendo a uma
recomendação du nossa Bancada, apreciando a Mensagem Go·
vernumental sobre o aspecto da agricultura c da promoção agrícola.
O SR. AGENOR :\IARIA (MDB- RN)- Muito me honra.
nobre Senador Mauro Benevidcs, o aparte de V, Ex•
PROBlEMÃ TICA AG RÃRIO-SOCIO-ECONOMICA
DOS TRABALHADORES RURAIS
Na amplitude do território brasileiro encontramos, nu
Agricultura, as mais variadas formas de posse c uso da terra, de onde
emergem os diferentes grupos de trubulhudores que constituem u
Classe Trabalhadora Rural. Temos, assim, os trabalhadores
assalariados temporários, arrendatários, parceiros, posseiros ou
ocupnntes, pequenos proprietários ou minifundistas, num total de
10.800.000 fumllius.
Assaluriudos Permanentes

Segundo us estatísticas oficiais (INCRA - 1967), existem
1.400.000 fumllius de trabulhudores assuluriados permanentes

vivendo cm estabelecimentos agricolas, cujos proprietários, na sua
grande maioria, nào respeitam os direitos trabalhistas estabelecidos
por lei.
O atendimento judiciário, por sua vez, é bastante precário,
muitos municípios não possuem Juntas de Conciliação c
Julgamento; cm dccorrcncia, os processos sào encaminhados à
Justiça Comum, onde levam meses c até unos para serem apreciados.
Muitos trabalhadores desistem das questões, por força de terem de
encontrar outro trabalho cm áreas distantes. Isso tem levado, na
maioria das vezes, os trabalhadores a aceitarem quaisquer acordos
pura não ficarem à míngua. Ocorre, ainda, que muitos patrões
intimidam seus empregados, tentando impedir que se sindicalizem;
ou, ao saberem que seus empregados estão procurando o sindicato
pura reivindicar seus direitos, os despedem, como forma de
represália c, também, para servir de "exemplo" aos demais
companheiros.
Assalariados Temporários
A mão-de-obra temporária ou eventual, segundo dados oficiais
(INCRA-1967), é constituída por 3,900.000 famílias, cuja tendência é
aumentar progressivamente. Constituem esse grupo os "bóias-frias",
os volantes ou avulsos c afins, cuja tcmporaricdadc de ocupação é a
característica principal.
Esse trabalhador temporário "consagrou" um novo tipo de
relação de trabalho no campo, caracterizado pela ausência total de
vinculo cmprcgatício comprovávcl. Esse tipo de relação de trabalho
tornou-se possível cm dccorrcncia da figura do intermediário
agenciador de serviços. muito conhecido como ••turmciro" ou
"gato".
O "gato" geralmente possui um caminhão c procura, na época
de safras, os proprietários para saber da necessidade de mão-deobra, dispondo-se a contratar os trabalhadores necessários c a
transportá-los às fazendas, de maneira semelhante a animais. Nessas
ocasiões, já truta o preço que, como intermediário, vai cobrar pela
diária de cada trabalhador. t: com base nesse preço do trabalho que
o "gato" vai barganhar. Utiliza-se de numerosos recursos, como
ficar com a diferença entre o preço contratado c o cfctivamentc pago,
atrasar o pagamento, não pagar o preço combinado, resultando tudo
isso numa exploração dos trabalhadores. Os proprietários sempre
responsabilizam os "gatos" pela exploração dos trabalhadores,
ficando, portanto, numa cõmoda posição de falsa isenção de culpa,
quando o "gato" é, apenas, um elemento acessório que facilita a
exploração, nesses moldes, de uma relação de trabalho, por si só,
injusta c desumana.
A situação em que vivem esses trabalhadores é a mais precária
comparando-se aos outros grupos. Constituem um contingente
marginalizado da sociedade. Vivem cm condições subumanas, na
periferia das cidades, em regime de subemprego, o que tem levado a
um fenômeno relativamente recente de migração da mão-de-obra
eventual, tornando extremamente dilicil sua organização, sobretudo
porque u legislação existente ainda não ampara devidamente o
trabalho temporário que i: sua principal característica.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer.

RN) - Com o maior

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Ouvimos a primeira
parte do seu discurso, em que V. Ex• situou o problema da
participação dcfinitivu do Movimento Revolucionário de Março de
1964 no problema ugrúrio, outorgando-se ao Brasil o Estatuto da
Terra que, como V. Ex• transcreveu, é uma lei de alta significaçilo
social e politica para o nosso País, assegurando, como uma dus
caructerlsticas do uso da terra, a produtividade c u função social du
mesma. V, Ex• nilo aprecia, propriamente, u Mensagem do Senhor

Presidente Ja República, mesmo porque ela oferece, pela natureza
desse documento, as perspectivas dos resultados da ação governamental na atividudc du agricultura. Quero dizer a V. Ex• que i:
inegável o grande esforço dos Governos Revolucionários para aparelhar os homens do campo com uma legislação interessante, mas
nilo posso olvidar, no quadro que V. Ex• descreve, o quanto isso
preocupa o Governo c quanto, nesse ponto, as nossas preocupações
estão cm igual intensidade. Desta tribuna, cm nome do meu Partido,
nós já assinalamos a necessidade de que se procedesse agora, quando
o Presidente Ernesto Gciscl dá um passo histórico com a reforma do
Poder Judiciário, à criação da Justiça Agrária. Esses dados que
V. Ex• está apresentando, cu já os tenho, cxatamcntc para pronunciar um outro discurso, dentro de breves dias, para assinalar a
importância da Justiça Agrária. Toda uma estrutura jurídica foi
dada pela Revolução, todo um esforço do Governo está encaminhado para a melhoria das condições do homem do campo, mas
existe uma dificuldade: é o acesso à Justiça; é o Poder Judiciário,
para equilibrar esses relacionamentos, para que não haja a degradação do homem que trabalha no campo, que é tão homem c tão
gente, cm todas as dimensões, quanto aquele que está na cidade c que
tem toda uma estrutura, através da Justiça do Trabalho, para o
socorrer e dirimir seus problemas no relacionamento do trabalho
com os empregadores. t: esta a contribuição, porque sei que V. Ex•,
embora incandescente com suas palavras, está traçando um quadro
que i: lamentavelmente rcaHstico. O Governo está atento para o
mesmo c precisa dar passos definitivos para superá-lo. Por enquanto,
V. Ex• faz um trabalho de ordem

sociológico~política;

não se atcvc

aos resultados assinalados pela mensagem c eis que quero assinalar
este aspecto da sua fala.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado,
Senador José Lindoso. Tenho certeza que esta Casa concordará com
o meu pronunciamento; ele tem um principio maior, que é o de servir
ao povo c à Nação. Não posso é fugir à realidade, é omitir-me
quanto ao drama cruciantc que vivem o operário c o trabalhador brasileiro.
O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Não podemos c não devemos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.
Arrendatários e Parceiros

Os arrendatários c parceiros, segundo estimativas (M.A. 1967Livro Anual da Agricultura) somam cerca de 2.000.000 de famílias.
A parceria consiste na cessão de uma área de terra, dividindo'-sc
os frutos na proporção que tiver sido estipulada, conforme a legislação, ocorrendo a participação do proprietário das terras no risco
da exploração. Na parceria é evidente a dependência do parceiro cm
relação ao proprietário (respectivamente outorgado c outorgante),
conservando o último elevado poder de decisão.
O arrendamento consiste na cessão de uma área de terra para
cultivo, mediante pagamento de um aluguel prefixado, disciplinado
por lei. No arrendamento, a dependência i: menos evidente, mas o
arrendatário só pode explorar as culturas c criações estipuladas cm
contrato, dependendo também da decisão do proprietário das terras.
Tanto na parceria como no arrendamento, os contratos podem
ser escritos ou verbais,
Entretanto, ocorre normalmente, cm ambos os casos, que as
taxas de pagamento sào superiores às estabelecidas por lei, a produçào quase sempre i: obrigatoriamente vendida ao proprietário da terra, que é também quem financia a atividadc do trabalhador através
de fornecimento de géneros de subsistência c material de trabalho,
cobrando como compensação juros cxtorsivos.
Silo cxccção a esta situação de dependência alguns grandes
arrendatários ou parceiros: mas a regra geral silo os pequenos arrendatários c parceiros, completamente dependentes, submetendo-se
quase que totulmcntc às decisões do proprietário, subordinados tan·

t.
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qUênciu do não-cumprimento da legislação pelos proprietários.
Por isso, a parceria tem servido, via de regra, para disfarçar o
não-cumprimento das leis de proteção ao trabalho rural, dissimu·
lando o verdadeiro vínculo emprcgatfcio, furtando-se o empregador
às obrigações trabalhistas, configurando a chamada falsa parceria,
prevista no próprio Estatuto da Terra.
Mantidos nesta situação, o arrendatário ou parceiro não têm
qualquer possibilidade de progredi, e desenvolver. melhores condi·
ções de vida. Quando se sindicalizam, são amcaçaaos de dispensa,
despejo ou rescisão de seus contratos. Não raro tais ameaças se
convertem em prática, c vão eles engrossar o contingente de trabalha·
dores avulsos.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Logo após complc·
tar o meu raciocínio.

Reconheço no decorrer do meu pronunciamento que, realmcn·
te, a Justiça não tem condições aluais de resolver todos os problemas
do campo, mas reconheço que o êxodo rural neste País, a cada dia,
maior se configura, porque o homem está perdendo o amor à gleba;
o homem está perdendo o amor à terra; nenhum agricultor pai de
família deseja, para os filhos, a sua continuação no campo, nu agri·
cultura. Se é remediado, o filho quer estudar para ser mêdico; se po·
bre, o filho quer ser motorista; mas ninguém quer mais continuar no
campo. Não querem continuar por qui:? Porque vivem mal. Não que•
rcm·continuar por quê? Porque só existe frustração. A frustração do
homem do campo, neste Pais, ê evidente; do Rio Grande do Norte a
Muto Grosso. Sou homem ligado à agricultura do Rio Grande do
Norte c tenho, atravês da família de minha esposa, que é de Mato
Grosso, ligação com aquele Estado. E posso afirmar a esta Casa c à
Nação, que não sei, entre o agricultor do Rio Grande do Norte e do
Mato Grosso, pequeno c mêdio, quem não esteja mais frustrado,
mais decepcionado, mais empobrecido e mais endividado. Esta é a
grande realidade.
Concedo o aparte, com o maior prazer, ao nobre Senador José
Lindoso,
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O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - O problema que
V. Ex• situou, à ocasião cm que pedi o aparte, era exatamcntc aquele
que é objeto da minha reclamação constante c da grande indiferença
de muitos parlame1ltarcs c de muitos círculos de juristas brasileiros à
imposição que se faz, da necessidade da criação de uma Justiça Agrá·
ria pura o País. V. Ex• mostrou, há legislação; no entanto, não se po·
dem dirimir as questões porque não há uma estrutura que possibilite
o acesso fácil do agricultor a essa Justiça c portanto às garantias que
o Direito Positivo Agrário oferece a ele.' Impõe-se, nesta hora, a
criação de uma Justiça Agrária. Há uma experiência histórica neste
País: desde Washington Luís, cm São Paulo, há toda uma série de
ensaios c estudos relativamente ao problema da Justiça Agrária. Poderiamos, realmente, refletir nessa realidade e procurar marchar pu·
ra criur condições de dignidade para o trabalho no campo e, dessa
formu, evitar que amanhã se congestione, com questões político-sociais profundas o meio rural.
O SR. AGt:NOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Senador José Lindoso.
Há doze anos que o agricultor do Brasil aguarda o cumprimento
da lei de 30 de novembro de1964; doze unos,
Aqui, no 11 PN D, nu implantação dos programas de empresa,
evitur·sc-ào distorções, como u de atribuir sentido de feudos u tais
cxplornçõcs, limitundo·se u concessão de terras uo estritamente
n~:ccssitrio U ntividude produtivu, Também se procururú impedir u
tcnwtiva de usur u terra, principalmente como investimento fundiúrio, controlundo·sc a impluntução efctiviJ dos projetes cm pruzo
bem definido.

Leio no Jornal de Brasnla, do dia 28 de março de 1976, u lici·
tação de área de quinhentos mil hectares para empresas particulares c
posso afirmar, com a leitura do quadro fundiário do Brasil, que 83%
das terras estão nas mãos de 21 %; c 79% dos agricultores detêm ape·
nas 17% dns terras, Dai porque clamo, desta tribuna, pura que se
cumpra terminantemente o Estatuto da Terra, elaborado, criado, e
que, como tal, ao Governo o diploma legal para cfetuar, efctivar a
Reforma Agrária brasileira.
Leio a 4• ·Carta Pastoral, de Dom José Maria Pires, de João
Pessoa, Paraíba, datada de 5 do mês corrente:
"Carta Sobre o Sofrimento dos Agricultores
Meus Irmãos:
Temo que a ira de Deus se inflame contra alguns proprie·
tários da Paraíba, como se inflamou contra o rei Acab e sua
mulher Jezcbel, responsáveis pela morte de Nabot. Podem ler
essa história no Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21 e
verificar como tudo é parecido com o que estâ ·acontecendo
em Mata-de-Vara, Lameira c muitos outros lugares.
I. O fato da Bíblia: Acab, rei de Israel, tinha palácio,
fazendas c muitos outros bens à sua disposição, Perto da rcsi·
dência do Rei, morava um senhor de condição modesta,
chamado Nabot. Ele tinha um pedacinho de terra onde
cultivava uma vinha. O Rei queria embelezar seu palácio e,
por isso, resolveu transformar a vinha de Nabot cm um jar·
dim. Mas Nabot não aceitou acordo: queria continuar cm
suu terra, cultivando sua vinha, herança de seus ante·
passados. O Rei ficou muito contrariado com a recusa. Sua
mulher, Jczcbel, recorreu então à Justiça c arranjou falsas
testemunhas de acusação contra Nabot, Ele foi condenado,
apedrejado e morto c Acab tomou posse do sítio dele. Mas
Deus se irritou c mandou o profeta Elias anunciar ao Rei
que, no mesmo lugar onde os cães tinham lambido o sangue
de Nabot, lamberiam também o dele c o de sua mulher. E
tudo isso aconteceu a seu tempo.
2. Os fatos da vida:
2.1- Mata-de-Vara é uma propriedade no Município
de Siio Miguel de Taipu. Visitei a região dia 26 de janeiro em
companhia de Pc. João Maria c de Irmã Marlene. O
administrador da fazenda queria· transformar em pastagens
uma área úmida, baixa e muito boa para lavouras. Mas ali
residiam nove famílias. Menos exigentes do que Nabot, os
morado,rcs se dispuseram a sair se fossem indenizados c re·
cebessem outra terra para viver e trabalhar. Niio foram atcn·
di dos. O administrador mandou cercar a área e soltou o gado
dentro. Os bois devoraram tudo que havia de lavouras, de ro·
ça e até o abacaxi. Os moradores recorreram à Justiça que de·
terminou a retiradn do gado c a indcnizaçilo dos prejuízos.
Até o presente, porém, - c já se passaram vários meses nem uma coisa nem outra se fez e os agricultores com suas fa·
mil ias passam as maiores necessidades.
2.2- Lameira: Temos acompanhado com preocupação
o que vem ocorrendo há mais de um ano na propriedade
denominada Lumeiro, perto de Serra-da-Raiz. O atual
proprietário resolveu afastar da terra os moradores, mas sem
lhes pagar o que exigem pelas benfeitorias. Alguns aceitarem
o "acordo" e receberam indenizaçõcs consideradas muito
inferiores uo valor de suas lavouras. Outros võm resistindo c
quercm que as indenizuções se façam mediante avaliação
judicial. Essa dcterminaçilo corajosa suscitou uma séric de rc·
presálius c intimidações por parte do proprietário us quais
culminaram com ubcrturns de cercas pura o gado entrar nns
plantações.
Em compunhin do vigário Cônego Epitácio Dius c do
Professor Luiz Albuquerque Cuto, visitei Lumeiro no dia 27
de fevereiro c conversei com diversos morudorc~. O
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primeiro foi Luiz Moreira. Seu sítio foi totalmente destruído
pelo gado há mais de um ano c, até agora, não saiu a
indenização, Quem não o conheceu antes da invasão do
gado, não pode mais dizer que houve ali um sítio com mais
de duzentas louceiras de banana c outras fruteiras. Acom·
punhados por Luiz Moreira, dirigimo-nos aos sítios de Cí·
ccro Batista e Fabiano. Causa tristeza c indignação ver o que
aconteceu. Milhares de bananeiras derrubadas pelo gado que
continua devorando tudo,
Ante a negativa de Cícero de aceitar uma indenizaçiio no
valor· de cinco mil cruzeiros quando ele julga ter direito a
mais de quarenta mil, o proprietário mandou abrir as cercas,
retirar o arame c soltar o gado nos sitias. Isso aconteceu no
início do mês de fevereiro. A questão, porém, é antiga c vem
se arrastando sem solução legal. Somos testemunhas da
cansativa via-sacra que Cícero, Fabiano, Luiz Moreira e
outros têm feito aos órgãos competentes para resolver a situação: Sindicato, Federação dos Trabalhadores na Agricultura,
Comissariado de Polícia, Juízo de Direito da Comarca, Secretaria de Segurança, Secretaria de Interior c Justiça, Polícia
Federal, Delegacia do Trabalho, Assembléia Legislativa,
Não houve porta a que algum representante dos moradores
de Lameira ou da Federação não fosse bater procurando am·
. paro legal para seus direitos. Resultado concreto de toda essa
longa c dificil peregrinação: nenhum até agora. Pode-se até
dizer que a situação só vem piorando. Até o mé.< passado, Cí·
cero c Fabiano podiam colher bananas c vendê-las na feira.
Agora não têm com que sustentar suas famílias. Fabiano tem
oito filhos menores e Cícero nove.
3.' Nossas renexões: E: doloroso, é revoltante ver como
em Mata-de-Vara e em Lameira se tirou a comida da boca de
tantas crianças. Homens pacíficos, bons cristãos, esses nossos
irmãos não querem fazer mal a ninguém; só desejam viver
tranqüilos e cuidar de seu trabalho. Mas eles começam adescrer da Justiça e do Governo. Ati: hoje só encontraram apoio
na Federação e na Igreja.
Sabemos que a Justiça é lenta para os pobres. Os ricos
têm inómeros recursos "legais" para apressar os processos
que lhes interessam ou para adiar indefinidamente citações,
audiências e julgamentos que eles prevêem lhes serão des·
favoráveis. Vencem o pobre pela astúcia,. pelas ameaças, pelo
cansaço c pela morosidade da Justiça, quando não podem
vencõ-lo pelo direito,
·
Não haveria um meio de os responsáveis pela Justiça ace·
lerarem mais esses processos de cuja solução depende a esta·
bilidade de tantas famílias?
O agricultor não tem segurança. Como poderiam os cn·
carregados da segurança do povo garantir melhor o direito
dos pobres ii sobrevivência? Quem teria mais direito ao uso
daquelas terras'/ Os homens que nasceram lá e que as culti·
vam há t:mtos anos ou aqueks que us adquiriram com
dinheiro- por vezes fornecido por programas do Governo
- mas não derramaram nelas uma gota sequer de seu suor?
A politica da SUDENE está sendo nócivu à agricultura
da Paraíba c õ pí:ssima a imagem dessa instituição diante do
povo, Muitas lilgrimus têm sido derramadas por causa da
SUDENE. Mui tas famílias ficaram desamparndus por
causa du SUDENE. Pura o povo, cm geral, a SUDENE é a
proprictúria de todas as terras que tem sua placa. Confi·
nundo com os sitias de Cicero e de Luiz Moreira, hú uma
1\tzcnda que todo mundo diz que i: du SUDENE. Sabemos
que nilo i: upesar du ~randc plucu que hi estll e nu qual, de
lon~e, só se consegue ler a paluvru SUDENE. Consta mesmo
haver proprieti~rios que, para se justificarem diante dos
momdores, chegam a ulirmur: "Isso agora é da SUDENE:
vocês têm que sair porque ela mandou plantar cupim". A

SUDENE não é a proprietária mais foi ela que financiou o
proprietário e este pagou indenizações insignificantes, fez
acordos muitas vezes iníquos, derrubou fruteiras, passou o
tratar em roças c lavouras, destruiu casas, plantou capim,
expulsou o homem c introduziu o boi. "A SUDENE colabora
com esse empreendimento" ( !)

Os sítios 11 quc' nos referimos encontram-se em regiões
próprias para a agricultura. Agora elas estilo ficando· cada
vez menos produtivas. O feijão, a farinha, os legumes e as
frutas vão desaparecendo das feiras ou tém que ser impor·
tados de mais longe. Somente o Cícero colocava no mercado
de 8 a lO mil bananas por mês.
Denunciando esses fatos, no cumprimento de nosso
dever pastoral, queremos apelar para as Autoridades no
sentido de que dêem cobertura ao pobre que está sendo
esmagado pelos poderosos. Tememos que a paciência deles >e
canse c, quando se cansar a pacií:ncia do pobre, a de Deus
tum bí:m se cansará e Ele virá fazer a justiça que os homens se ·
rccusuram a fazer.
João Pessoa, 5 de março de 1976. - José Maria Pires,
Arcebispo da Paraíba - Marcelo Pinto Canalheiru, Bispo
Auxiliar.
Seja esta Carta lida aos Fiéis no 2• ·domingo da
Quaresma. Inclua-se, nas preces, uma intenção pelos agricul·
tores ameaçados de despejo.
5-3-76
uss. José J\'laria Pires."

Aqui, demonstra-se que, realmente, continua a campear no P~is
iinsia criminosa daqueles que, tudo tendo, mais querem ter: e posso
afirmar que o Governo do Presidente Geisel contará com esta Cas~.

~

tenho certezu, para evitar casos desta natureza.

Posseiros e Ocupantes
Os posseiros são encontrados praticamente em quase todo o
território nacional. Sua incidéncia, entretanto, t: maior nas regiões de
fronteira agrícola recente. A característica principal deste grupo con·
siste cm explorar a terrn precariamente, deter u posse m~s não o ''domínio da terra, pois falta-lhes o titulo definitivo da propricd:~dc'',
Existem ccrc:< de 700.000 (INCRA - 1967) familias de trubalh~·
dores posseiros c ocupantes. Segundo dados do IBGE, do reccnsea·
mcnto de 1970, existefll 729.731 estabelecimentos com ató 50
hectares, cobrindo uma área de ~.822.877 hectares explorados por
posseiros.
A situaçilo desses trabalhadores i: de completa insegurança, Viu
de regra, são desbravadores de regiões pioneiras, de alta fertilidade
ugrícolu: c:, com 11 crescente valorização da terra, passam a ser alvo
de pcrseguiçúo e violência cometidas por supostos proprictúrios.
quando as terras na verdade, muitas vezes, pertencem ao Estudo ou
se encontram abandonad~s e inaproveitadas.
Silo presas fáceis de frcqüentes connitos e despejos, os quais têm
Ievt\do a situações de agudas tensões saciuis, inclusive com
ocorrência de mortes, como por t:xemplo, nos Estados do Paranit,
Pur{l e Muto Grosso.

As distáncias, a baixa renda, u falta de inlluõnciu e acesso ~o
poder de decisão imp~dem que o posseiro consiga desde logo seu
título d~1 tcrr:.a, Ao chegar o gromdc investidor, com as escrit~m1s, o
posseiro se: v~ desprotegido porque:, sem documentos, ficará t<Jmbi:m
sem u tcrru.

Pequenos Proprlehirlos
Os pequenos proprictolrios runais, que cm sua mu1oma stw

mlnifundisws. ~:aructcrilum·SI! por possuírem poucu ternt, insufi·
ciente: parn ubsorvcr u milo·dc·obru litmiliar.
Orll, Sr. Presidente c Srs. S~nudorcs, ~.700.000 f<~milius de
111inifundiürios que n:1o dispõe111 da tcrru suficiente pmu o truhulho.
parti u ocupuc•1o du f:unfliu: c u licitucão de 500 mil hectures
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Se temos 2.700.000 famílias de minifundiários neste Pais, por que,
então, a licítaçiio de 500 mil hectares a um só, a uma só pessoa, a
uma só empresa?
Somam 2,700,000 famílias (INCRA- 1967), que têm dificul·
dades em obter a subsistênciu, sendo que a sítuaçilo geral do grupo
tende a se agravar por terem pouco acesso uos programas de crédito
agrícola, garantia de preços c assistência técnica, o que possibilitaria
um aumento de sua produtividade.
Sim, porque alguns teóricos, neste País, condenam o minifúndio, acham que o minifúndio i: inviável, quando ele, realmente i: produtivo e dá oportunidade de ocupação pura cada fàmília. Nilo
temos, no Brasil, condições de absorver toda a mão-de-obra do
campo, Não temos, enfim, no Brasil, condições de continuar nas
cidades a receber o êxodo rural, a cada dia maior.
Usufruindo pouco dos programas oficiais, ficam expostos à
ganância de intermediários c atravessadores, aos quais são obrigados, pelas circunstâncias, a entregar a produção a preços insignificuntes.
A curto prazo, entretanto, um aumento da produção, seja através da expansão da área cultivada, seja devido ao aumento da produtividade, pode não resultar em acréscimo da renda familiar do
pequeno proprietário, dadas as condições em que se processa a
comercialização de sua produção.
Politica de Reforma A~râria
A Mensagem no 33 do Presidente Castello Branco, justificadora
do Estatuto da Terra, desencadeou um processo de corporificação
legal para fins de Reforma Agrária, que antes era entravado pela
própria Constituição Federal. ·
Destacou o Poder Executivo prioridade à solução do problema
agrário, procurando assim, após vinte anos, dar cumprimento ao
imperativo de "promover a justa distribuição da propriedade, com
igual oportunidade para todos",
O Governo brasileiro tem compromissos internacionais
assumidos, perante as Repúblicas americanas, que visam a
"impulsionar, respeitando as particularidades de cada País, programas de reforma agrária integral, encaminhada a efetiva transformação onde for necessária a modificação das estruturas dos inju~to~ sistemas de posse c uso da terra".
A mesma Mensagem n' 33 estabelece que "a necessidade de se
dar à terra uma nova regulamentação, modificando-se a estrutura
agrária do Pais, i: de si mesma evidente, unte os anseios de reforma e
Justiça Social de legiões de assalariados, parceiros, arrendatários,
ocupantes e posseiros que não vislumbram, nas condições atualmente vigentes no meio rural, qualquer perspectiva de se tornarem
proprietários da terra que cultivam".
O incremento da demanda de alimentos, cm face do crescimento
da população e das profundas modificações organizacionais gerados
pe!t1 concentração urbana, obrigaram em toda parte a modificação
das estrutura~ agrárias. A sensível diferença, outrossim, no ritmo de
melhoria entre a~ condições de vida da população rural e urbana,
esti1 impondo uma interferência ativu do Poder Público na remoção
dos obsti1culos ao progresso social da camada sem terra da classe
rural. Representando cerca de 45% do contingente demográfico ativo
nu agriculturu, essa população sem terra tem estudo praticamente
alijada dos benefícios do no~so progresso, formando um vazio sócio·
t:conômico, trcmendumcnte muis sério que os nosso vazios

campo e cidade i: contingência do próprio desenvolvimento cconômico do País.
Ante essa necessidade premente, vemos com apreensão a
concentrução da terra c da renda rural frente à imensa massa de
desempregados ou subempregados agrícolas.
Os dados do INCRA mostram 83% das terras cadastradas em
mãos do latifúndio, que por definição i: desperdício de terra e capital,
baseado na economia do desemprego, que não cumpre u função
social da terra, tendo-a mais como especulação c nilo como bem de
produção.
Os 8,000.000 de famílias de trabalhadores rurais sem terra
formam o grande mercado de mão-de-obra abundante e barata, à
mercê daqueles que monopolizam u terra, abusando do poder
económico, impondo a seu arbítrio os contratos de arrendamento,
parceria e trabalho, c desfazendo na prática a intenção e sensibili·
dade da legislação social. !:: nulo o poder de barganha dessa massa,
e, il medida que se restringem seus horizontes sociais e económicos, o
homem se torna menos homem, menos gente.
Nós, hoje, no Brasil, temos todos os recursos para fazer a Reforma Agrária. Temos muita gente precisando de emprego produtivo
na terra. Temos terra suficiente e produtiva. Temos instituições apropriadas de execução c assistência. Temos técnica suficiente e recursos
financeiros, Temos a instrumentação legal, criada pelo Governo da
Revolução: a Constituição Federal, o Estatuto da Terra, o Ato Institucional no 9 c a legislação complementar.
O Estatuto da Terra bem define: "Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse c
uso, a fim de atender aos principias de Justiça Social e ao aumento
da produtividade."
·
Reforma Agrárta não ê a pulverização antieconõmica da terra,
mas é distribuição de renda, de poder c de direitos. A empresa familiar agrícola, de tamanho suficiente para suprir de trabalho a mão-deobra da família, tem sua função social de criar novos empregos cm média 4 (quatro) por família assentada, A empresa multifamiliar
ou comunitária será alternativa viável para não fraeionar a terra c
formar uma economia de escala gerida e trobalhada pelos próprios
agricultores,
A criação de um emprego industrial no Nordeste tem custado
em mí:dia Cr$ 30.000,00, enquanto que num assentamento agrário,
sem sofisticação, cada família assentada custará apenas
Cr$ 10.000,00, criando emprego produtivo para4 (quatro) pessoas.
Assim, pois, atendendo aos compromissos internacionais c
sobretudo ao povo brasileiro, i: importante que o Governo defina a
Politica Nacional de Reforma Agrária, em conformidade com os
principias c a conccituação cKata de Reforma Agrâria contidos na
Mensagem n' 33 c no Estatuto da Terra, de 30 de novembro de I964.
O processo de Reforma Agrária deverá ser desencadeado em
primeira instüncia pelas suns conseqUé:ncias de ampla redistribuição
de renda global e expansão do mercado interno, através da criação
de milhões de empregos ao grande contingente da população nacional que, a curto e mé:dio prazos, não encontraria colocação nos
setores secundários e terciários.
A Reforma Agrária precisa ser ampla, imediata, fundiúriu, e
contar com a participação ativa dos trabalhadores a serem
beneõciudos:
u) ampla: nuo pode limitar-se a experiências ou ensaios
isolados, mas deve atingir áreas e populações signiõcativus:
h) imediata: deve beneficiar a população trabalhadora
que vive na épocu em que í: reulizada.
Mus o que esti1·sc vendo'! O homem da cidude vai explorar o

gcogrúticos.
Em contraposiçilo, o crescimento da produção industrial gera u
necessidade de alargamento do mercado consumidor, ou seja, u
incorporaçilo de novas carnudas da populuçi\o no consumo dos pro· cumpo com os incentivos fiscuis, sem ter n(!nhumu vocuçilo rurul,
dutos industriais, o que so obterá pela elevação dos padrões econô· sem ter nenhuma sensibilidade ugrícolu. Vui pelo umor uo dinheiro e
micus da populaçilo rural, facultundo·se-lhe poder aquisitivo paru niio por umor 1l ugriculturu. Agricultura, antes de tudo, é umor, é
uccsso ~1os produtos munufuturudos. A inh:rdcpcndê:nclu entre vocuçi\o, é questuo de princípios.
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das terras ociosas c inaprovcitadas que não estão cumprindo
com a função social;
d) participação dos interessados: os trabalhadores
rurais, principais interessados, devem participar ativamcntc dos Conselhos Técnicos, Comissões Agrárias c das As·
sociaçàes de Reforma Agrária,

o· Sr.

Adalberto Sena {MDB -

AC) -

Permite V, Ex• um

aparte?
O SR. AGENOR MARIA {MDB - RN) - Um instante,
eminente Senador; desejo terminar o raciocfnio.
Possam ser fixados metas e critérios de aferição do processo
através do número de famrlias cfctivamcntc assentadas. A Organiza·
ção das Nações Unidas para a Agricultura c Alimentação- FAOpreconiza para o Brasil o assentamento de 250.000 famílias por ano
para se atingir a meta de 5.000.000 de beneficiários potenciais cm 20
anos.
Concomitantemente à realização da Reforma Agrária, possam
ser tomadas providências r:ipidas e eficientes para assegurar aos tra·
balhadores posseiros a regularização da posse da terra c maior tran·
qUilidadc social, assim como a sustação dos despejos de trabalhadores rurais c o congelamento dos preços de arrendamento.
Sabendo-se que realizar a Reforma Agrária é uma questão de de·
cisão política do Governo c de alto interesse nacional, propomos que
as diretrizcs da solução do problema agrário estejam ligadas direta·
mente à esfera da Presidência da República,
Com o maior prazer, ouço o Senador Adalberto Sena.

de I.500.000 hectares. Essas famílias terão ali seu novo lar e ali invcs·
tirilo suas economias.
Entretanto, vemos com apreensão a formação de grandes lati·
fúndios na Amazônia, com os próprios incentivos oficiais, conccn·
trando terra c renda, dificultando futuros assentamentos fan1iliarcs c
já impelindo para fora da terra os posseiros, homens de boa·fé e des·
bravadorcs que ali se instalaram à procura da Terra Prometida, c que
abriram picadas, enfrentaram animais c doenças c agora são expulsos por não terem o titulo assegurador da posse definitiva,
Ainda, com mais apreensão vemos a tendência de se limitar a
Colonização Social a reduzido número de famílias, fazendo com que
os desejos de terra própria, que se dirigiram para a Amazônia, se
tornem desempregados, milo·de·obra abundante e barata para as fi r·

mas agropecuárias c mincradoras.
Em 8 anos, cerca de 13.000 famílias receberam terra cm projetes
de Reforma Agrária c Colonização, atingindo em torno de 600.000
hectares, Isto significa 1,6% do total das famílias rurais sem terra.
Enquanto isso, CrS 1.920.000.000,00 foram investidos cm 477
projetas agropccuários no Nordeste. Na Amazônia, 311 projetas pc·
cuários carrearam CrS 2.580.000.000,00 pura 7.000.000 de hectares
{lotes médios de 23.000 hectares), Indagamos seriamente se esses pro·
jctos contribuem com eficácia para a melhor distribuição de terra e
de renda, tanto regional como das camadas sociais. Projetas pc·
cuârios têm significado plantar capim, criar boi, despejar trabalhadores das terras c diminuir a pequena lavoura,
Entre o homem c o boi morra o homem c viva o boi!
O Sr. José Llndoso {ARENA - AM) -

Permite V, Ex• um

aparte?

O Sr. Adalberto Sena {MDB- AC)- Não era minha intenção
O SR. AGENOR MARIA {MDB- RN)- Com o maior
.interromper o discurso de V, Ex•, mesmo porque a ele estou atento ·prazer.
não como um assistente de um discurso, mas como quem estâ
O Sr. José Lindoso {ARENA- AM)- Entre o homem c o boi
ouvindo uma aula, No entanto, não quis deixar passar esta opor·
tunidadc cm que V, Ex• tão bem coloca o problema agrário, isto é, a vamos ficar com o homem,
parte cm que V, Ex• mostra o problema fundamental da nossa agri·
O SR. AGENOR MARIA {MDB- RN)- Muito obrigado.
cultura, Eu quero insistir em dar este aparte, neste momento, para
mostrar que não tem razão o nobre Senador José Lindoso, quando,
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Diria a V, Ex• o se·
no seu aparte, declarou que V, Ex• não estava analisando a Mensa- guinte- V, Ex• está anunciando constantemente- é preciso que
gem Presidencial, Na realidade, V, Ex• está analisando a Mensagem no quadro de dificuldades pura a mudança da sociedade rural, todos
Presidencial porque está mostrando pontos omissos. Disse V, Ex•, temos uma informação sobre este processo sociológico sabemos comuito bem, no começo, que estava fazendo L·ma crítica não só mo é difícil, Nesse quadro não podemos, absolutamente ao retratá·
quanto aos aspectos positivos, mas quanto aos aspectos negativos, E lo, ao pintá-lo na sua dureza c na sua crueza, esquecer o esforço que
um desses aspectos negativos é cxatamentc a omissão.
o Governo está fazendo, Poderemos dizer que a urgi:néia do proO SR. AGENOR MARIA {MDB- RN.)- Muito obrigado, blema reclama intensificação de maior esforço, V, Ex• referiu-se às
famílias que estilo sendo assentadas na estrada Transamazônica. 10
Senador.
de se louvar o esforço do INCRA na solução do problema de Rondô·
O Sr, Adalberto Sena {MDB - AC) - V, Ex• sabe c está nia. Aí se depara outro problema; o da colonização particular e o da
mostrando muito bem que o problema agràrio tem sido descuidado oficial. A colonização oficial tão criticada, talvez até onerosa, mas
de uma maneira que já nilo mais pode ser tolerada. Anos se passam c tão mais humana porque não i: elitista, porque não está na base do
nada se resolve, O quadro que V. Ex• está descrevendo bem mostra dinheiro daquele que quer a terra, deve ser estimulada, deve s•
isso, Bem mostra que nada se tem feito de positivo, de eficiente, no realmente aquela colonizaçUo que todos devemos ter a maior cst
sentido dessa reforma agrária anunciada e decretada há tantos unos, rança para a clevaçiio do meio rural, sem que isso signifique a pos
Portanto, V. Ex•, chamando a atenção para esses pontos negativos, sibilidadc da colonização tipo empresarial em que está sendo, tnmpara o litto de não terem sido alcançadas aquelas metas, não as deste bi:m, feita. Mas, a ênfase- nesse ponto quero dizer, a i:nfase- que
Governo ou do Primeiro Plano de Desenvolvimento, mas ainda do deve ser dada à colonização oficial, porque é essa que vai dar uma na·
tempo do Presidente Custcllo Branco, está realmente fazendo uma va dimensão, através do assentamento, da regularização da posição
análise, cm seu aspecto negativo, da Mensagem Presidencial,
do agricultor, relativamente ao problema da terra c dando, portanto,
O SR. AGENOR MARIA {MDB- RN)- Muito obrigado a esse novo redimensionamento significa tornar mais gente esse ha·
V, Ex•, Senndor Adnlbcrto Scnn. Depois chegarei aos aspectos posi· mcm que está no campo.
ti vos du Mensagem.
O SR. AGENOR MARIA {MDB- RN)- Muito obrigado,
Senador Josi: Lindoso.
Politica de Colonizaçuo
Estive, em companhin do Senador Evelsásio Vieira c mais três
Vemos com satisfação o assentamento de colonos em lotes fumi· ou quatro Senadores, no Acre, e a grunde dificuldade do INCRA cru
com os grundes latifundiários e, por incrlvel que pareça, lá no Acre,
liarc.< nu Regiilo Amtt~ônicu,
3.000 fnmflius já rcccbcrum terra ao longo du Transamuzônica, prevaleceu mais n pulavru do latifundiário do que 11 do próprio fun·
numa previsilo de 15,000 fumflius beneficiárias abrangendo um total cionúrio do INCRA. Eu me perguntariu: por que? Tivemos umn
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mnior dificuldnde cm solucion:~r o problema da terra naquela região.

O Sr •. los.; lindo•• (ARENA - AM) aparte'?

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um
aparte'?

O Sll, AGE'IOR ,,1t\RIA (MDB- RN) - Nobre Senador,
pt:rmita-mc apenas ~.·onclu~o· o meu raciocínio.
Vemos, .-c111 fUJ:dadas esperanças, o lançamento do PRO·
TER R,\, que
ta os olhos para a estrutura agrária injusta do
Nordeste c procuro oferecer condi,ões de crédito fundiário aos sem
torra c ao minifundista, c poderá complementar o Programa de
Colonização.
Analisando esse Progruma de Crédito Fundiário, constata-se
umu excessiva innuéncia do dono da terra sobre o futuro parccleiro
adquirinte, sem a necessária participação e decisão deste, condição
essencial para o sucesso de um empreendimento agricola.
Observando os dados de financiamento do PROTERRA. utru·
vês do Banco do Brasil, no período de janeiro de 1972 u abril de
1973, nota-se reduzida importância dos projetas fundiitrios que de·
veriam ser o cerne desse programa de redistribuiçuo de terras. Os
linanciamentos fundiários em número de 3.320 compreendem,
apenas, 4,5% do total, abrangendo um montante de
CrS H7.33S.OOO,OO que são 6,7% do total aplicado. Os 93,3% dos
linunciamentos do PROTERRA tém sido aplicados pura investi·
mcmos rurais, aquisição de insumos modernos e projetas industriais
que geralmente beneficiam os grandes fazendeiros, ou seja, os que jú
possuem u terra.

O SR. AGENOR MARIA (MDB pm1.cr.

RN) -

Com " maior

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Um exemplo doloroso
c eis que a resposta c:stú, nu nccessidu~c: imperativa que:: o Presidente
du República teve de usar o Al-5 para cassar um juiz. e. um pro·
blcma de justiça.
O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN) - Sr, Presidente e
Srs. Senadores, nã<1 entendo por que é difícil o problema, se existe
um diploma legal e se esta Casa, porque fulo aqui cm nome do MDB,
cm nome do meu Partido, endossa a reforma agrária dentro dos
moldes preceituais que aqui cstC1. O Governo tem toda a forçu de
cumprir com esse diploma legal que está com doze anos! Doze anos,
Sr. Presidente e Srs, Senadores 30 de novembro de 1964.
"Reforma Agrária i: um processo amplo imediato c drástico de
redistribuiçiio de direitos, sobre a propriedade privada da terra
agricolu, promovida pelo Governo, com a utiva participação dos pró·
prios camponeses e objetivando sua promoção humana, social, oconômica e politicu",
A Reforma Agritria não existe uinda, no Brasil, pois, decorrido
todo esse tempo do Estatuto da Terra, o IBRA atendeu ao ridículo
número de menos de trezentas famílias por ano, dando ao nosso Pais
o triste galardiio de último colocado na corrida reformista da
Am6ricu Latina! ·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite-me V, Ex• um
aparte'?
O SI!. AGENOR MARIA (MDB- RN)-Com prazer.
O Sr. l>irccu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Agenor
Maria, houve por bem nosso Partido designar V, Ex• para comentar
a Mensagem Presidencial no aspecto da agricultura. Tenho autori·
dade cívicu e moral para penetrar no assunto, pois sou um daqueles
28 brasileiros que - na ocasião do Governo João Goulart, em que
todos ajoelhados e curvados esperavam a ordem do Senhor
Presidente da República, - votaram contra a Reforma Agrária
preconizada ou estabelecida no Governo João Goulart. Sou um dos
vinte c oito brasileiros remanescentes daquela época c que hoje es·
ramos enfrentando a política agrária também, do Governo atunl.
'Mas. vejo. como vê bem V, Ex•, que a Reforma Agrária é o punctum
dolcns neste País e, como diz V, Ex•, entre o minifúndio inoperante e
impotente e o lutifúndio ocioso, o Governo tem que encontrar uma
rorma. um modo para a distribuição racional da terra porque, nobre
Senador, como tem situado V. Ex•. o que tem em vista o Governo é
aquilo que dissemos outro dia: se - entre o campo e a cidade destruirmos os campos e permanecermos com as cidades, a civiliza·
<;ii o é um puís que se desmorona.

Permite V. Ex• um

''I

Politica Agrícola
Para a Agricultura utingir os objetivos que lhe são atribuídos,
tais como: aumento da oferta de alimentos e mati:rias-primus, ampliação das possibilidades de exportação, elevação e melhor distribui·
cão da renda liquida do setor etc., são utilizados politicas c progra•
mus que abrangem incentivos econômicos, pesquisas, extensUo agrícola. cri,tção e aperfeiçoamento dos sistemas de crédito c
comcrciul tzação etc.

Tais politicas e programas, entretanto, não terão atingido plena·
mente suas linulidades, se os pequenos proprietúrios, parceiros,
arrendatários c posseiros tiverem acesso limitado aos seus benefícios.
Tendo os pequenos proprietários necessidade de ampliação da
terra cultivável, maiores facilidades de crédito, assistência técnica,
co111erciulizaçiio adequada e preços compensadores, algumas
medidas poderiam favorecê-los, sobretudo os trabalhadores mais
carentes como os parceiros e os urrcndatúrios.
Cooperativismo

O Cooperativismo é um dos caminhos adequados pura u va·
lorizaçào do Homem e uma melhor distribuiçuo das oportunidades,
A cooperativa é um dos instrumentos de defesa dos mais fracos
economicamente c visa a corrigir distorções ocorrentes no meio rural
cconõmico-sociul, baseando-se nu ajuda mútua, Por estas razões deveriam ser dispensados maiores incentivos U criação c dtsenvolvimcnto das cooperativas, especialmente as de trabalhadores ruruis.
Cr.;dito Fundiário

o SR. AGENOR MARiA (MDB- RN)- Muito bem!
o Sr. Dirceu Curdoso (MDB- ES)- Mas se destruirmos as
cidades e conservarmos os campos, estas norescerào de novo. O que
vejo, porwnto, e V, Ex• está sentindo em seu discurso e está dizendo
pun1 a Cusu, é que: o Governo estú murchando cautelosumcntc nesse
selar, mas 12 anos se: passaram sem que tivéssemos uma diretriz
lirmc - nós, que aprovamos c aplaudimos o Estatuto da Terra do
Governo Castello Branco, e nós que recusamos o nosso voto nu hora
cm <jue todos se curvavam unte o poder e o alvedrio do enti\o
Presidente da República Sr. João Goulart, eu fui um dos 28 que
votaram contra u Reforma Agrária demagógica do Sr. Joào Ooulurt.

Atruvês de finuncinmcntos fundilirios, de âmbito nucionnl, espe·
ciuis pura trabnlhudorcs ruruis, concedidos com pru:lo de pugamcnto de 20 (vinte) unos, com 3 (três) unos de caréncia e juros anuuis de
6%, no montante do valor dtt terra rigidumente controludo, gurunti·
dos somente pela hipotccu do imóvel, scrium climinudos muitos
obstúculos para a utilização dos referidos crí:ditos e pcrmitir-se-iu cs·
tcndé·los u um muior número de trubalhudores, possibilitando, dcs·
turtc, a amplia~ão da i~reu de cultivo dos pequenos proprietários ou
u uquisiçUo de tcrru pelos purcciros c urrcndutL!rios.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Sr. Senador Dirceu Cardoso. V. Ex• muito me honrou com o seu
upurtc.

A prltticu tem mostrudo que os pequenos proprictltrios têm di·
liculdades de acesso t\s fontes institucionais de crédito, rcsuhuntcs de
obstitculos existentes nu conccssuo dos financiamentos pelus ugên·

Crédito Agrícola
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de serem satisfeitas.
Nos finunciamcntos para custeio da produção, u exigência de
hipoteca do imó_vel, ulóm do penhor ugrlcolu como garantiu dos
Jinanci;~.mentos, c excessiva, tendo em vista os valores dos créditos
(até 50 veles o maior salário mínimo), Aliados a estes, outros fatores
como a fixação de prazos exíguos, a burocracia nu concessão dos
financiamentos siio os principais óbices freqUentemente encontrados nas operações crcditicias pelos trabalhadoros rurais, Ainda, com
relaçilo aos parceiros e arrendatários, n carta de anuência do
proprietário (difícil do ser obtida) exigida pelos bancos para a conccssiio de crédito tom impossibilitado a esses trabalhadores usufrirem das vantagens do crédito rural (taxas de juros mais baixos 13% a.u -comparativamente às taxas cobradas pelos proprietários
- 24% a 40% a. a).
Para que o crédito rural seja utilizado por maior numero de
trabalhadores rurais, nos financiamentos para custeio, deveria ser
exigido apenas o penhor agrícola como garantia dos financiamentos,
haver redução da burocracia nas operações, simplificaçiio na liberaçiio das parcelas do orçamento, maior elasticidade nos prazos de pagamento - !iquidaçiio da divida 90 (noventa) dias após a colheita.
No caso dos pnrccíros c arrendatários, a dilipcnsa da carta de anuên·
cia do proprietàrio é fundamental. Nos financiamentos para formação de capital'fixo ou semifixo deveriam ser estabelecidos prazos
mais longos- a juros baixos (subsidiados). Para o crédito desempe·
nhar plenamente sua função de instrumento para aumento da produção e produtividade, deveria vir sempre acompanhado de assistência
técnica integral aos trabalhadores na agricultura.
Embora o crédito rural não beneficie diretamente aos assalariados agrícolas, pode-se torná-lo um importante fator de fiscalizaçiio
do cumprimento da legislação atraví:s de obrigatoriedade de
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas c dos
contratos agrários, como uma das condições para obtençilo de financiamentos pelos produtores,

Garantiu de Preços Mínimos
Para permitir uma comercializaçilo adequada da produção
agrícola a preços compensadores, as medidas a serem adotadas devem contemplar a ampliação do sistema de armazenagem existente
para a estocagem das safras, o estabelecimento de preços mínimos
justos baseados fundamentulmente nos custos de produçilo, até a elaboração de estudos visando a estabelecer condições de gurantia de
preços aos produtos não perecíveis.
Lcgisluçào A~rúria

A Legislação Agrária abrange todo um conjunto de leis que vila
desde a Constituição Federal, passando pelo Ato Institucional n• 9,
pelo Est:uuto da Terra- baixado pela Lei n• 4.504, de 30 de novcm·
bro de 1964, sua regulamentação baixada por uma sórie de decretos
presidenciais, c, ainda, toda uma legisluçuo esparsa. diretamente ligoda i1 competi:ncia c funcionamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA.
Essa legislaçilo trata de toda u problemática ligada ii posse e uso
da terra e diz respeito aos trabalhadores rurais: pequenos proprietil·
rios, poss<:iros, parceiros, arrendatários e afins, aos quais, sobretudo
ilqueles que niio detõm a propriedade ou domínio da terra, restu tilosomentc a esperança de que, com base em seus dispositivos, seja levada a bom terno a Reformo Agrário, formo imediuta de redençilo de
milhões de brasileiros que nilo têm outra forma de vidu a niia ser
truba!hur u terra, de!u retirando os meios primários de subsistência.
A esperança maior, portunto, desses brusileiros é de que o
cumprimento desta !egis!uçilo, u partir do Estututo du Terra e com
base nu Mensagem Presidencial que o motivou perante a Congresso
Nacional, passtl trazer condições de segurança, paz e tranqUilidade
dun1doum, à medida que forem tendo acesso à terra, c, conseqUente·
mente, sendo trunsformudu ent realidade u aspiruçilo du posse da terra u tftulo dominial, cujos untepussudos niio logruram ulcunçar.

Reconhecemos os esforços do Governo Federal em encaminhar
a qucstiio, não somente em função da atuação própria e rotineira do
Instituto Nucional de Colonizaçiio e Reforma Agrária- INCRA.
mus. também, através de: uma série de desapropriações que vêm sendo feitas pura resolver tensões sociais mais agudas. Essas
desapropriações, entretunto, sem embargo de reconhecermos seu ai·
to u!cance social, não têm tido a diretriz de procurar umu soluçuo
global e mais ubrangente, o que seria de todo desejável.
Entretanto, deixando o geral para buscar o particular, verificamos que, sobretudo no que diz rc1peito il Parceria Agrlcola a ao
Arrendamento Rural, não temos logrado o cumprimenta dos dispositivos legais e protetorcs constantes do Estatuto da Terra. As dificuldades são de várias origens: é o preço do arrendamento ou o
"quantum" da parceria sendo cobrados além do permissível legal: é
o proprietário da terra descumprindo os prazos contratuais: é: a
obrigutoriedade, de fato, imposta ao trabalhador de comprar no
"barracão" e vender os produtos ugrícolas colhidos, com exclusividade ao dono da terra: é a retomada do imóvel por parto do proprietário ao arrepio da lei, que, neste particular, é bastante protetora, mas
que não encontra guarida numa realidade adversa.
Constatamos, ainda, que apesar da grande avanço verificado
com o advento do Estatuto da Terra, no caso particular dos
despejos, vem ele favorecendo em demasia os proprietários, ao
dificultar a via recursal a ser utilizada pelo traba!hudor, quando estabelece prazos sumaríssimos para contestar essas ações de despejo, fato que nilo estú, a nosso ver, conscntãnc::o com nossa realidade. Com
efeito, o art. 107 c seu parágrafo I• não pemitom que o trabalhador
rural se utilize do recurso ali previsto em razão de fixar um prazo
muito c:xís;uo em comparaçilo com as distâncias verificadas entre: os
municípios e comarcas e o domicilio do trabalhador ou a sede de sua
entidade sindical. Acresce, ainda, que o parágrafo primeiro da
mencionado artigo dispõe que os recursos não terão efeito suspensivo, fato que vem agravar, ainda mais, a situaçüo, pois, o efeito
devolutivo não traz nenhuma vantagem ao trabalhador, pelo contrário, a expõe ao desamparo e às vicissitudes próprias de quem passa a
nüo ter onde morar, nc:m a quem recorrer.
Assim sendo, em se tratando de !egislaçiia agrária, reivindica-se
de imediato, pelos prejuízos causados ao trabalhador rural o já expostos acima, a supressão do urt. 107 do Estatuto da Terra ou, pelo
menos. em caso de sun manutenção. que se disponha que os recu.rsos
terão efcit9s suspensivos.
·
E, reportando-nos a toda a legislação espc"Cífica, reivindic:~-se
seu cumprimt:nto c: execução, acompanhada de umu elicientc liscali·,u~;ão por parte dos organismos competentes.
l.cgislaç1io Trabalhistu
A Legislação trabalhista, de modo geral, tem condições de tor·
nar reulidade a proteção efetiva ao trubalhudor rural. voz que as
problemas ocorrentes no que diz respeito aos direitos, quase '<mpre,
não resultam de sua inadcquuçãa, senão do descumprimento dcss:~
mesma legislação, por parcela da classe de empregadores rurais.
Assim é que, o não pagamento do salário mínimo, das horas
extraordinariamente trubalhadns e da IJo.salário, u nilo concessiio de
férias, a impasiçilo do trabu!ho aos domingos sem o pagamento do
repouso semanal remunerado, a ine~isti':ncia de assinatura da Carteiro Profissional suo vicissitudes pelas quais esti1o pussunda os
trubu!hudores rurais, niio porque inexistnm leis. nH~> em dccorrênciu
du incompreensilo de empregadores que teimam em impor condições
de vida e trabalho aos seus subordinados, que nüo mais encontrum
guaridnc:m nossos dias utuuis.
A situaçilo é tanto mais dificil quando verificamos que o
trabalhador fica num beco sem surda, pois subo muito bem que, se
procurur o seu sindicato pura reclamar em juízo seus din:itos, certumente passuru a ser perseguido e o caminho muis fllcil serú deixar o
emprego paru nua sofrer muiorcs problemus. 1': 11 coação contra a
reclumuçi\o de direitos liquidas c certos, podendo mais do que o
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Evidente que essu situuçiio possibilitu muitas fucilidudcs aos
putrões para descumprir u lei. Os trabalhudores u quem se destinu u
legi,,laçiio trabulhista suo justumcnte uqucles, viu de rcgru, muis
dcsampurados, que, a nilo ser junto 11 seu sindicuto, não têm como
lilzer valer seus direitos. f: cm ruzilo disto que empregadores têm udotudo como normu de conduta coagir os trabalhadores assuluriados u
não se sindiculizarcm: quando estes silo sindiculizudos, esses cmprc·
gudores não aceitum efctuar o pagamento de sua mcnsalidude sindicul utruvés do desconto na folhu de pagamento, conforme permite u
lei, mesmo com a anuência do trubalhador.
Acreditamos que todos esses problcmus serium equucionados c
resolvidos se houvesse umu efetiva fiscalização do trabulho rurul por
purte dos orgunismos governamentais competentes. Entretanto, forçoso é constatar que os órgilos responsáveis encarregudos da lis·
culizução trabalhista rural, subordinados ao Ministério do Trabalho
e Previdência Social, não vêm cumprindo a contento essa difícil e
espinhoso tarefa de percorrer o meio rural c verificar in loco as condições gerais de trabalho do homem do campo.
Não deixamos de reconhecer as dificuldades inerentes a uma efeliva fiscalização do trabalho no meio rural. Cremos que a solução
seria a constituiçilo de grupos de inspetores e fiscais, exclusivamente
para o meio rural, que teriam somentc a seu encargo realizar o
trabalho fora dos centros urbanos, Essa fiscalizaçiio abrangeria não
somente a parte do trabalho propriamente dito, mas também os demais aspectos ligados ao trabalhador, tais como: condições de alimentação e habitação, formas de pagamento, assinatura de Carteira
de Trabalho, etc.
No que diz respeito ao problema de habitação do trabalhador
rural assalariudo, devemos dizer que, de modo geral, deixa muito a
dcsejur. f: que, quase sempre, o trabalhador reside cm casas que não
têm a menor condição de habitabilidade. São verdadeiras taperas
que servem de abrigo mas que, cm verdade, niio se pode considerar
como rcsidf:ncia capaz de possibilitar uo trubalhudor o mínimo de
conforto indispensável não só ao seu merecido repouso, como tam·
bi:m à tranqUilidade de sua fumilia e i\ condição que têm como
pessoas humanas. Em que posem essas condições precárias de hubi·
tação do trabalhador, ern muitos casos é cobrado um aluguel que vai
até 20% de seu salário.
Outro problema que causa prcocupaçilo ao Movimento Sindical
dos Trubalhadores Rurais, no que diz respeito aos assalariados, é o
da estrutura de nossa Justiça do Trabalho, cujas Juntas de Conci·
liação c Julgamento alcançam apenas pequenas parcelas dos municí·
pios brusilciros, licando todos os demais municipios sem o amparo c
presença dessa Justiça especializada. Em todos esses municípios as
questões trabalhistas são ajuizadas nas comarcas perante os juizes de
~ireito que, quase sempre, paradoxalmente ignoram ou desconhecem
u legislação trabalhista o, por isso mesmo, contribuem pura agravar
ainda mais as diliculdadcs.
Em conseqUência, o emperramento da Justiça é patente c o
trabalhador que se dispuser a buscar seus direitos terá que esperar
unos parn ver dirimido o conOito. Este aspecto do problema vem esti·
mulando, ou melhor, obrigando os trabalhadores a celebrarem
acordos de toda ordem, pois, ao pesarem os prós c os contras, so·
brurú a convicção de que qualquer acordo i: melhor do que csperur o
final de uma lide nu Justiça, de prazo e vitória incertos, Fácil con·
cluir que quem está lucrando com esse estado de coisas i: o mau
patrilo, pois sabe que ccrtumente o descumprimento du lei nua rcsul·
turú em mais do que um possível acordo muito melhor pura ele
patrilo do que pura o trabalhador.
Cremos que, sem embargo de reconhecermos o esforço do utuul
Governo em melhorar essa situação, ao determinar u instaluçilo de
novas Juntas de Conciliução e Julgumento em todo o Brasil, ainda hlo
muito o que luzcr puru que possamos ter umu Justiçu do Trabalho di·
mi mica c simples, cm que os conflitos possam ser resolvidos u curto

pmt.o, com vuntugcns pura um bus us partes, empregador c Wtbalhu-

dor.
Nlto sendo possível u criação de novas Juntus de Conciliuçiio e
.lulg:uncnto cm número suficiente- o que, de resto, ccrtarncntt: não

resolveria o problema de modo sutisfatório, sobretudo porque o
desenvolvimento do País acurrctaril sempre muior ucúmulo de connilos - a solução pura o meio rural seriu u criuçi\o de uma justiçu

cspcciulizadu, Seriu u Justiça Rural, destinada u dirimir os conllitos
oriundos do trabalho rural.
11 criação dessa Justiçu especiali7.uda capa7. de representar o
reconhecimento do advento do Direito Agrário como matéria uutõnoma, fixado cm nossa Constituição Federal, viriu trazer ao homem do campo o instrumento pronto, rápido c sobremaneira buruto,
dirimindo as demandas e os pequenos litigios que a Justiçu Comum
nos municípios do interior, com seu mecanismo artificioso, leva me-

ses c atê anos em busca de uma solução, tornando desesperadoras us
condições sócio-cconômicus dos requerentes, trabalhadores rurais,
sempre muis débeis do ponto de vista económico. Acresce, ainda,
que mesmo o trabalhador residindo em habitaçiio precária como
acima licou dito, findo ou rescindido o Contrato de Trabalho, está
obrigudo a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Evidente·
mente que esse prazo não está conforme a realidade do meio rural.
Com efeito, como desocupar um imóvel num prazo tilo exiguo se não
hú, pelo menos, a obrigação clara de indenizaçilo prévia, por parte
do empregador, de suus obrigações decorrentes do contrato laboral,
em caso de injusta dispensa? Cremos que uma soluçilo mais justa
seria a de garantir-se ao trabalhador a permanf:ncia no imóvel 30
(trinta) dias apôs o pagamento, por parte do patrão, de todus us suus
obrigações trabalhistas ou, quando houver ação ajuizada, u partir da
sentença ser transituda em julgado e o efetivo recebimento dos valores contidos na condenação.
A segurança e a higiene do trabalho rural ainda não tiveram sua
situação regulad:t por instrumento normativo, como acontece com
os trabalhadores urbanos, os quais já possuem, como meio de protcçào, um quudro em que se estabelecem todas as hipóteses em que o
trabalhador exerce uma utividade penosa ou insalubre. Os trabalhadores rurais, pelo que representam no conjunto do desenvolvimento
c na produção nacional, acreditamos, jã fazem por merecer um estudo uprofundudo de suas condições de trabalho, a lim de que sejam
adequadas, em instrumento próprio por parte do Ministério do
Trabalho c Previdência Social, as hipóteses de exercício de trabalho
penoso ou insalubre, a fim de que esses trabalhadores possam gozar
de beneficias semelhantes aos destinados aos trabalhadores urbanos.
Como exemplo, citaríamos o trabalho exercido em regiões de
malária, verminosc (como, por exemplo, a esquistossomose),
leshmaniose e outras em que o trabalhador fica exposto a essas doenças cm razão do exercfcio da atividudc que se obriga a cumprir.
A garantiu du permanência no emprego pura o trabalhador,
enquanto nilo der motivo ii sua despedida, tem sido umu dus maiores
preocupações do Movimento Sindical c dos juristas especializados
em Direito do Trabalho, nos dias de hoje. que se acentua cudu vez
mais a tendência do empregador em querer dispor, a seu arbitrio, de
todas as condições pura admitir e despedir a qualquer tempo, com ou
sem motivo justo. Esse fenômeno dos tempos modernos tem
preocupado organismos internacionais ligados aos problemas sociais
decorrentes do trabalho. E o Movimento Sindical dos Trabalhadores
Rurais tem-se preocupado, em grande escala, tendo em vista que um
dos contingentes de trabalhadores por ele representado i: justamente
o que, em grundc parte, constitui os chamados trabalhadores rurais
temporários.
Desta forma, enquanto não for encontrada uma soluçilo durudouru puru o problema, uma providência intcrmediliria que poderia•
ser udotada scriu a de ser garantido o I'Ínculo empregutfcio ao
trabalhudor rural, enquunto ele estivesse em questão com seu empregador. Seria uma forma de estubilidudc e de garantia do emprego,
através da permanência da rcluçiio empregutfciu, durunte o decurso
dus lides trubulhistus. llli:m disso, quaisquer outros melhorumcntos
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trailallladore; do meio rural.
Em muita\ regiões economicamente menos desenvolvidas
existem gr<~ndc' ou tumhém cxtensíssimas propriedades rurais,
muito pouco cultivada' ou sem culturu alguma, à expera de valori·
~açõo, enquanto a maior parte do povo não tem terra ou dispõe
,~tomcntc de parcelas mínimu.~t c, por outra parte, aparece urgente o
desenvolvimento da produção nos campos. Não raro, aqueles que
são contratados pelos donos paru o trabalho, ou que cultivam uma
parte a tftulo de locuçõo, recebem somente um salãrio ou produção
indignos de homem, são privados de habitação decente e são expio·
rados pelos intcrmediúrios. Sem segurança alguma, vivem debaixo
de tal servidão pessoal, que lhes é tiradu quase toda a capacidade de
iniciutiva e responsabilidade, sendo-lhes proibida qualquer promo·
ção cultural, humana c participação na vida social e politica.
Portanto, em vários casos, as reformas são necessárias para o cresci·
menta das remunerações, o melhoramento das condições de
trabalho, o aumento de segurança no emprego, o incentivo à iniciati·
va de trabalho e, também, a distribuição das terras insuficientemente
cultivadas com aqueles que consigam tornã-las mais produtivas, Em
tal caso, devem ser fornecidos os serviços e meios necessários,
sobretudo, os recursos da educação c as possibilidades de uma justa
organização de cooperativas. Todas as vezes que o bem comum
exigir uma expropriação, deve ser estipulada uma comcnsação de
acordo com a eqUidade, levando-se em conta todas as circunstâncias.
Todo aquele que, obedecendo a Cristo, procura em primeiro
lugar o Reino de Deus, encontrará, em conseqUência, um amor mais
forte c mais puro para ajudar todos os seus irmãos e para realizar a
obra da justiça inspirada pela caridade.
Ainda dentro dos aspectos subjctivos do nosso tema, ê também,
nas Encíclicas que vamos buscar material pura respaldar a função
social da propriedade rural em seus aspectos de solidariedade
humana.
Eis, a respeito, o que diz a Populorum Pro&reulo:
"A Propriedade:
23. Se alguém tem bens neste mundo e, vendo seu
irmão cm necessidade, fecha suas entranhas, como é possível
que resida no amor de Deus? lõ sabido com que firmeza os
Padres da Igreja esclareceram qual deve ser a atitude dos que
possuem, quanto aos que se encontram necessitados: "Não é
parte de teus bens- afirma Santo Ambrósio- o que tu dás
a um pobre: dâs, sim, o que lhe pertence. Porque do que foi
para uso de todos, tu te apropriaste. A Terra foi dada a todo
o mundo c não somente nos ricos."
Isso quer dizer que u propriedade privada não constitui para
ninguém um direito incondicional c absoluto. Nilo há razilo alguma
para se reservar o uso exclusivo do que supera a própria necessidade,
quando aos demais lhes falta o necossário.
Em outras palavras: o direi•.o de propriedade jamais deve ser
exercido cm detrimento dn uti:Jdade comum, segundo a doutrina
tradicional dos Padres da lgrc;J e dos grandes teólogos.
"Se houver um conflito entre os direitos privados
adquiridos e as exi~ências comunitárias primordiais, cabe aos
poderes públicos procurarem umu solucuo, com a participa·
çiio utivu dus pessous c dos grupos socinis,"
O Uso da Renda
24. O bem comum exige, pois, algumas vezes, a
expropriaçao. Seja pelo fato de sua extensão, de sua expio·
ruçilo deficiente ou nula, du miséria que duf resulta para u
população, seja pelo prejufzo considerável acarretado aos
interesses do Pufs, algumus posses servem de obstáculo 11
propricdude colctivu,
Atirmundo·Ó nitidamente, o Concflio lembrou ainda,
nilo menos clurumente, que a rendtt disponfvcl nilo C: coisa

que fique abandonada ao livre capricho dos homens c que as
especulações egoístas devem ser limitudas. Não se poderia
udrnitir, pu1~. que cidudüos, providos de rendus abundante~.·
provenientes de recursos c du utividade nacional, os transfc·
rissem, cm parte considerável, para o estrangeiro, para o
puro proveito pessoal, sem se preocupar com o dano evidente
que com isso infligiriam à própria pátrià,"

Coneeltuaçio diferencial da Reforma Agrária
Depois de estabelecer a diferença entre a Reforma c outros
processos de mudança da estrutura ugricolu c de fixar alguns marcos
doutrinários essenciais à co/ocaçiio do assunto em seu plano
espiritual mais amplo, tratarei a seguir de conceituar o processo de
modo diferencial.
Atravé:s de diversos fatos contemporâneos mostrei como.
utilizando subterfúgios. a contra-reforma procura impedir a
mudança da estrutura agrária. Sofisticando com fórmulas, equações
e complicadores econométricos: alargando o seu âmbito pura torná·
la inexequível: desmoralizando instituições pela prática do
malbaratamento de recursos e da nomeação de milhares de funcioná·
rios inúteis; confundindo-a com outros processos não reformistas
que drenem seus recursos à exaustão; essas e outras constituem técnicas que a triste história da Reforma Agrária Brasileira registra no
capítulo das deformações conceptuais.
Esses inúmeros outros antecedentes acabaram por exigir que se
estabeleça um conceito que permita distinguir a verdadeira Reforma
Agrária de todos os demais processos que a ingnorância c a má fé
querem impingir como tal. Sobretudo, que a diferenciem da coloniza·
ção, esse moloeh insaciável que a contra-reforma tem sempre à mão.
desde a Amazônia, para deglutir qualquer tentativa que ameace o
latifúndio que se formou no Brasil jâ ocupado.
Uma conceituação diferencial foi inicialmente apresentada em
Bogotá, durante o Curso Internacional de Reforma Agrúria
promovido pelo Centro lnteramericano de Reforma Agrária (CIRA)
que a Organização dos Estados Americanos (OEA) mantém naquela
capital, como parte de um projeto administrado pelo Instituto
lnteramericano de Ciências Agrícolas. Posteriormente, a idéia
original foi trabalhada por um grupo de especialistas daquela institui·
ção internacional, coordenada pelo brasileiro José Emílio Gonçalves
de Araújo, e Giles e Palma aprimoraram alguns de seus aspectos,
introduzindo idéias: a da drusticidude como uma dns características
do processo, c a da obrigatoriedade de que a Reforma Agrària seja
conduzida pelo Governo.
A inclusão de regime de águas no conceito de Reforma Agrúriu
proposta por Giles c Palma se mostra bastante razoável. uma vez que
cm ulgumas regiões o monopólio da água se apresenta como uma
espoliação social tão danosa como o próprio latifúndio. Entretanto,
considerando a terra como um recurso que como tal abrange tudo o
que cstilligudo ao solo, desde as profundezas ati: o céu, a citação se
torna dispensável.
Por outro lado, a atribuição da responsabilidade do desencudca·
menta do processa reformista ao próprio Governo não apenas
contribui para definir e localizar uma obrigação que a própria
Constituição Brasileira cstubelecc, como também dirime certus dúvi·
das oriundas du rculizuçilo de ensaios privados - meritórios, sem
dúvida - mus que de nenhuma forma podem alcançar a amplitude
que a Reforma Agrúriu requer.
A concepção inicial apresentada em Bogotá - e que no uno
seguinte foi submetidu uo plenário da Sociedade Brasileira de
Economistas Rurais- J'oi eluborada com vistas a atender aos seguin·
h:s requisitos essencinis:
I•- mencionur a palavra terru- motivo último de todu moti·
vuçào reformistu- eondiçào que nilo é atendida por algumas deOni·
çõcs div~rsionistlls;
2Y- situur dcvidumc:ntc: u coisu u conccituur, de modo u c:vitur
as deformuçõcs de que se valeu contru-reforma;

-632311 - ubarcar o campo e:lóato da Reformo, localizando-:\ tàosctor primúrio, u fim de evitar que u ampliação do seu
úmbito u torne exequfvcl;
apresentar um sentido diferencial, de modo u permitir uma
nítida distinção rclutivarnentc u outros proCessos de mudanças
c.~truturuis ou não, que podem lcvur a confusões:
59- dcnnir com precisão os sujeitos do processo:
6\'- estabelecer os objctivos com clareza.
Alóm disso, procuramos, cm termos de ordcnaçã~. dispor as
seçÕCS de rnuneiru U responder :lOS CnunciadOS básiCOS de um bom
conceito (que, quando, quanto. onde, como, quem?).
Dentro desses marcos:
~omcnte no

4'-

"Reforma Agrilria é o processo amplo, imediato c drústico de redistribuição de direitos sobre a propriedade privada
da terra agrícola, promovido pelo Governo. com a utiva
participação dos próprios camponeses e objetivando sua
promoçi'ío hum una, social, cconômica c políticu.''
A Reforma Agrúria não existe ainda no Brasil, pois decorridos
quase cinco :mos da promulgação do Estatuto dn Terra, o IBRA
atendeu ao ridfculo número de menos de 300 (trezentas) famílias por
ano. dando ao nosso Pais o triste galardào de último colocado na
corrida reformista da América Latina.
Numa Reforma Agrária democrática, a posse da terra não pode
constituir uma imposição de políticos no poder, ou resultar de
osquemas económicos clucubrados pela tecnocracia dominante.
Tampouco deve representar um mero presente do Estado aos
"homens sem tcrru" ou com terra insulici~nte. Deve, isso sim, ser planejadn. desencadeada e conduzida, em todas as suas fases e etapas,
com a ativa e constante participação dos futuros parceleiros. Essa
condição fundamental do processo foi objeto de destaque, na declnrução histórica feita pelos participantes do Curso de Capacitação
em Planejamento Regional de Reforma Agrária realizado em
Brasília de abril a julho de 1968, Essa declaração e o relatório de
avaliação apresentado pelo FAO na mesma época são dois atestados
técnicos da mais alta responsabilidade, mostrando que o IBRA.
alienando·se dos fundamentos conceptuais da Reformt• Agrária. se
distanciara tanto dos verdadeiros marcos do processo que acabara
por torná·lo irreconhecível. B inegávd que esses dois documentos,
pela sua origem técnica insuspeita (os participantes do curso constituíam a elite moça c não-comprometida do próprio I BR,\ c os especialistas da FAO guardavam a natural isenção que caracteriza os
técnicos internacionais), contribuíram poderosamente para as modificações que a seguir se processa rum nos quadros dirigentes da auturquia.
Tr11tando da necossidade de haver plena participação dos
beneficiilrios cm todo o transcorrer do processo da Reforma
A.gráriu, assim se c.xpressarum os participantes do curso a que me
referi: ••Nunca um processo de Reform11 Agrária alcanç11rá integralmente seu objctivo se o camponês nlio o entender, e cm sua totuli·
dade niio o assimilar, o que só será conseguido com sua participação
cfetiva. Dai considc:mrmos como bí1sico o problemu da conscientização do camponés, no qual o sindicalismo representa niio só um acelerador do processo, como tumbóm a forma de permitir uma participação significativa do homem rural no decurso da Reforma.
Assim, u criução cm mussu de sindicatos rurais, congregando as
classes dcsprivilcgiadas, tem que estar entre os objetivos fundamen·
tais de um órgão de Reforma Agrúrin".
O Sr. Josó Llndoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) prazer.

Com o maior

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM)- Eu desejaria voltur a
fazer umu colocuçiio que niio sig.nificíl discordt1nciu com as linhus
gernis do discursu de V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Identificamo-nos aqui,
ARENA c MDB, através das nossas palavras, pela mesma ansiedade
de um progresso racional no meio rurul, dentro de uma linha de
justiça social. Agora, é preciso se dizer que as diretrizes foram estabelecidas. Não hil falta de diretrizes, elas foram estabelecidas através
do Estatuto da Tcrru, a Lei n• 5.504, de iniciativa do eminente
Presidente Castello Branco. Foram estruturados os instrumentos
pura essa opernçiio. O que estamos realmente a reclamar, talvez
diante dn cnormidndc do problema, é essu ntutlção que se está
criando através do INCRA que apesar de um esforço enorme, niio
está vencendo o problcm:1 como queríamos que vencesse. O INCRA
não está na frente do problema, ele não acompanha seu ritmo, o problema sempre na frente; o INCRA está tentando resolver as dir.culdades surgidas c portanto fica diante da imensidade e da complexidade dos assuntos afetos a ele, por isso esse instituto fica bracejando
com grandes problcm:IS a vencer. Gostaria portanto de dizer que o
Governo niio deseja dar nenhuma conotação emocional a esse problema da terra. Deseja-o sim, resolvê-lo racionalmente dentro de
uma linha de justiça c isto está fazendo. À palavra de V, Ex• o meu
apoiamcnto tem a significação de que hú muita gente com sede de
justiça e precisa portanto intensificar-se o trabalho do Governo nesse
setor.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Muito' obrigado.
Senador José Lindoso.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Torn~1-sc ncccssilrio wmbém qualificar os benenciítrios do processo, arrolando-os na ordem de: prioridade cm que devem ser
atendidos. Em primeiro lugar, colocamos os assalariados, isto ó, os
truhallwdorcs ruruis colocados no ponto m:tis buixo da csculu de
tenénciu. Com isso visílmos uhmdcr :to grande objctivo social du
Reforma /\gr;lria, ou seja, ~~ promoçiio das frações mais débeis dos
. n:cursos humm10s do selo r rural.

Em seguida viri:m1 os diversos tipos de prccnrístas (parceiros,
posseiros, ::Jrrcndatí1rios etc.) c por fim os minifundisws. Estes sujeitos da Reforma (proprictf1rios de chúcan1s c silios com úrt:::t insuficiente pnr::1 proporcionar-lhes u renda f::1miliar que se consideru
como mínim:1 nas condições locais) são os titulares de propriedades
suhJ'amili:tres. nu cl:tssific:1çiio do Comitê lntcrumcricnno de Descnvolvim~rno

,,grícol;.,- CI DA,

Segundo Barrnclough, o minifúndio, que desde muito tempo deixou de ser um pruhlonw (ao contrilrio do que pregava o lBRA),
constitui unw grande fonte de excelentes cmprcsúrios. Nele s~
cncontn1m camponeses jit h:1hilitados pan1 as lides emprcsuriuis,
apon:ts contidos pch1 insuficiõnciu de terra. Como o complexo
I:Jtifündiojminil'l1ndio ocorre qu:tsc scmpn: nus mesmas regiões,
esses sujeitos de RefornHt constituem freqUentemente os cundidatos
nuturais its primeiras parcclus, ticnndo os minifúndios que /iberum à
disposição do processo aglutinador conhecido pelo nome de
''conccntrar;iio pan·elfJria'',
Na prútiou, dentro do processo de plunejamento c cxecuçi10 de
u111a Reforma AgrC1riu, ::1s considcrm;õcs de prioridudc de atendi-

mento dus diversas l'rw;ões de hent.:lici(lrios deixam de ter imporltmciu. jí1 que dentro Uo métlldo de progrumuçUo regionul (previ~to no

Estiltutu da Terra. quando estahcleccu us "úrcus priorit(lrius") u
redistribuicito t'unUi[triu é feita com vistas ao uprovcitumcnto totul c
rrcl'crcncial no índice de producno J'isicu da agricu/turu, rclutivumcntc uo pcríndu anterior i1mudançu fundiClriu. Du mcsrnu munciru.
o pro~:es~;o reformista influiu n:1 produlividndt.: (~:xpressu cm tt:rmos
do fato r ternl}, pura o qulll o mesmo índice comparutivo mosLru, no
mesmo intervalo, um incn:mcnto da ordem Uc 48%,
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ii
t!

li

-633QUADRO J - INDICES DE PRODUÇÃO E DE PRODUTIVIDADE AGRICOLAS ,\NTES E DEPOIS I)A REFORMA
1\0RÁRIA -INDICE ANTERIOR À REFORMA AGRiiR!AIDil.
P!IÍS

México .............. .
It(di:t ............. ..

Formosa ......... , .. .
RAU .............. ..
Espanha ............ .
Japiio ........... , ... .
Bult~:'tri:~

... , ...... , ..
Vcnczuc/~1 .......• , •. ,

l'roduçuo
4)0
1(>2
150
145
IJJ
129
120

Produtividade
166
144
146
1)5

110

i\ unitlisc m:lis dctalhud~t de alguns pnr(tmctros de umu dns
Reformas Agrúrh1s mcncionadus no Quudro 3 permite veriõcur a
profur:didadc das mudncas cstruturuis que o processo determina.
Tomando o c.'<cmplo do J~tpào. ondt: a Reforma Agrúria foi imposw
pelus Forças de Ocupaçuo dos Est:idos Unidos com o objetivo de democmtizur a vida úas comunidadcs rurais (abjetivo social) c
aumentar • producito ugricolu {objetivo econômico), foi possível
orgunizur o Quadro 4, que ma~ara o impacto do processo ugra .. rdormisw na cconomiu do P<1ís, c o novo lastro rundi{trio que permitiu <~o
Jnrtao modcrno iniciar u nu:teóricu nrrnncadu puru o desenvolvimento econômico que ocorreu depois da gucrru.
A Reformu Agritri:t, como processo rcdistributivo de renda, dos
recursos humunos que vivem sobre us tc::rrus desotpropriadas c que a
lei considcr:t como os sujeitos do processo.
Relativamente :tos ol1jetivos que umu verd:tdeir<t Reform<t Agrúriu deve perseguir- c que consituem um do!ii componentes da conceituaçào que estamos estudando - preferimos resumi-los em

termos dn clcvução do purcelciro cm seus aspectos humanos, social.
económico c político. Essa condiç5o promocional é essencial
rorquunto 01 mudunça deve ntender a motivos bem concretos e
definidos d:t melhoria. De outro modo, a modiocuçào fundiária
pode contribuir. cm certos CJsos extremos, para piorar sensivelmente
u situação dos camponeses, tal como ocorreu em Jl,tl:umas rc,qiões da
África, onde a substituição du propriednde tribal pela individual acuhou por entregar as terrus dos indígenus uos merendares {arabcs que
já a·s exploravam comercialmente.
i\ e/cvaçllo a que a Reformu Agrúriu se propõe deve ser inicialmente humuna, rnis ll hnmem é a bttsc de todo o processo. Comenwndo a nem sucedida expcricncia do parcelamento do Engenho
.lo~lquim Rulino cm Pcrmambuco, observava ccrtu vez o Padre
,\ntt)nio Melo, o combativo Vig{1rio do Cabo: "em poucos anos o
campana virou gente, dava gosto vê.. lo decentemente vestido, j{!
montado cm seu cavalinho. vindo, s:ttisfcito. para a fcirtt do
domin!!o".
A promoçno determinada pcl:t Rcform:t Agrúri:t c t:tmbcm soci~il. jlt que intcntn wmhém um H clcv~açào do grupo a que pertence o
bcncliciürio. A criação ou a ~arnpli~1çào da classe média rural. que todas tiS Reformas Agr{trias preconizam. constilui cm si um vasto
compromisso social inerente ao próprio processo,
1\ Reforma Agrlirha husc:1 'rgualmcntc a promoção econômicn
de camf)csinato nu medida cm que determina uma mclhorha da qualidade e do rendimento d<t produção, mediante novos sistemas ogricolm que passam a substituir o l:ttifündio improdutivo. Avaliando os
resultados de Reformas Agritrias de diferentes índoles e inspirações,
conduzídm cm 8 países. f'~tnl os qmais c:·dstcm dados disponíveis, foi
possi\'cl ors~mizar o Quadro 3. em que se vê um uumcnto médio de
72% adquire, na conccituacão que udotumos, o neccssúrio lastro
cconômico pnra resistir ~10 embate desenvolvimcntista c situ:.ar-se
tmnbém como um conjunto t.k medidas do elenco capito11istu.

QUADRO
4
:\LGUMAS
MODIFICAC0ES
ESTRUTURAIS OCORRIDAS NO JAPÃO COMO RESULTADO DA REFORMA AGRÁRIA.

Ãreu cultivada (em milhares de hub.)
Por proprictitrios ..................................... .
Por arrend:1t:'1rios ..................................... .
N• de unidndes agrícolas (em milhares)
Em prnpried:tdc ....................... , ............. · .
En1 :1rrendan1ento .•..•...•..•.•......•.....•..•..... •.
Rend:t Agricol:t N:tcion:tl (%)- Comp:tr:tçito entre 19J4 c 1952.

Antcsdn
Reforma

Depois da
Rcformn

1945

1965

2.787
2.)68

4.819
272

1.729
1.574

-1.538
100

Aluguel de terras ........................... , .... , ... , .
37
Mito-de-obra . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . .
55
Poup:tnçu ........................................ , . .
76
Drenagem Uu rendu agricolu . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . .
24
Orçamento médio do :tgricultor- Comp<tr:tç~o entre 1934(36 e 1961:29 yen- USS 1.00
Rend<t brut:l do :trrendutitrio ........ , .. • .. .. . . . .. . .. . .. .
531
Impostos pagos ....................... , ...... ., . . . . . . .
19
l)c~"tpcsus don1~sticas . , . , , . , , .... , .. , .. , .......... , . . . . .

489

Supernvit .......... , ......... , ................. , , . . . .

23

Recente informe do Centro de Desenvolvimento lndustrinl dus
Nações Unidas dcstnca c.xutamentc a redistribuição de rendn como
umu dm cuructcrísticus cssc.nciuis que comumente se confunde com
os objctivos du Hcfnrma.
Trnb:dhundo com llUtro indicadllr expressivo - a melhoria da
rend:t fnmiliur dos beneflciltrios- diversos estudos têm mostrudo u
notiavt:l rm:llwriu de condJçUes eeonômicas que tem ocorrido cm
Rcl'orrn:1s Agrí1rias bem suct:Uidas.

4
8R

96
4
1.297
IOJ

1.133
61

Os quadros objctlvos aqui arrolados ClHlstitucm. cm conjunto. a
"cidud:rnin econõmica'~ de que nos ralu Sen.
Uma aprc~iuçiio cuidados~' du conccitunçtHl tJqui ~1Uowdu permite vcrilicur suu gr:1nde similill!de com :1 do te.'\ to leg:il vigente, o
E.<t<ttuto dn Terra:
Considcr;I•SI.' Reforma /\gr:'1ria o cllnjunto de medidas q~rc
visem J1rOI110Ver a nH:IIwr Uistrihuiçilo da terra, mediante llll1dil'i!.:a·
çõcs no re~imc eh: sua posse c uso, a 11m de atender :los prindpios de
justiça social I! an aunwntn da pn,dutividadc.

-634De certn forma, o conceito proposto explicita. com o objctivo
diferencial, ~ 1• do urt, do Estatuto du Terra, visando evitar, com o
detalhamcnto, que a Reforma Agrária possa ser confundidn com
LlUtras medidas de politica aplicadas à agricultura.

*

Livro- A REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL, José Gomes da
Silva.
O Latlfundlsmo
O Latifúndio como Sistema.
O latifundismo, como sistema,já fora i~cntificado pelo profeta
lsalas: "Ai de vós que ajuntnis casa com casa c ide acrescentando
campo a campo, até ao fim de todo o terreno! Porventura haveis de
hnbitar sozinhos no meio da terra? E sua forma improdutiva assim
foi caracterizada há 26 séculos: "muitas casas grandes e belas virão a
ficar desertas, sem habitantes, porque dez jeiras de vinhas produziriio apenas um pequeno frasco e trinta alqueires de sementes nilo
darão mais que três.
Segundo o CIDA, a "sociedade rural no Brasil é autocrática e
fonte de servilismo. O latifundismo é um sistema de po~er e sua orgu·
nizaçiio, como a de qualquer outra instituição autocrática, está
destinada a assegurar que o poder quase absoluto para tomar decisões de que dispõe o seu alto mando, isto é, os proprietários, não
seja perturbado. A maquinaria do latifundismo é complexa. Consiste
num grande número de camadas de autores, cada uma dos quais
possui uma margem de poder de decisões claramente circunscrito e
que se estreita no extremo inferior da escala administrativa. Situados
na parte mais baixa dessa escala se encontram milhões de trabalha·
dores que não têm qualquer direito para tomar decisões com relação
ao tipo de trabalho que realizam, ou a respeito de suas condições.
Como expressão de reação, o latifundismo tem sido identificado
como uma das forças mais poderosas para a manutenção do status
quo. A história pátria está cheia de exemplos de suas formas de
atuação.
Brasil Bandecchi, no seu livro já citado, menciona a observação
de Alcântara Machado de que no Siio Paulo antigo "um cõvado de
tecido vale mais que uma légua de campo", E comenta que "a terra
vale mais do que se lê nus avaliações", porque "é em torno da pro·
priedade imobiliária que gravita o mundo colonial. Do latif~ndio i:
que parte u determinaçiio dos valores sociais; nele é que se trançam
as esferas de influência; í: ele que classifica c desclassifica os homens;
sem ele não há poder efetivo, autoridade real, prestígio estável.
Nenhuma força se opõe. Não tem a colónia uma escola de letrados e
intelectuais nem uma classe industrial ou comercial poderosa
educada, Em verdade, quem manda é o latifundiário. Isso aconteceu
na í:poca colonial e, por herança durante muito tempo depois.
Essa situação que tiio bem caracterizou o Brasil-Colônia e que
despontou também neste século durante o período republicano,
existe ainda hoje no Brasm Os movimentos recentes de tomada (e
desfrute) do poder permitem identificar qualquer traço de influência
latifundista? Qual teria sido o papel da Revolução de 1930 no processo de desenvolvimento do latifundismo, no qual o coronel sempre
foi a ngura dominante?
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que não seria udmissl·
vel encontrar, na época atual, o latif~ndio vestido com a mesma
roupagem de mundo c domlnio do fim do 11 Império e começo do
período republicano. Maleável, dúctil e habilidoso como qualquer
outra forma de poder econômico, o latifúndio não permaneceu estiÍ·
tico na figura do coronel de chapelilo e cigarro de palha atrás da
orelha. Mostrou um grande poder de mimetismo e uma grande força
de uduptuçilo, ~urgindo em formas as mais variadas, tal como ocorre
com o poder do petróleo ou o monopólio fruteiro da Unlted Frult.
O latifúndio não morreu no Brasil moderno. Adaptou-se.
Premido pelo desenvolvimento industrial durante a administração
do Presidente Kubitschck, associou-se li fábrica. Em pleno período
inflacionário, tirou partido das altas de preços, transformando-se no
melhor mecanismo de resistência à deterioração do valor do nosso
cruzeiro, entilo extremamente enfermo com as injeções tremendas de
pupel-moeda.

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- V. Ex• me permite
nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Só para concluir o
meu racioclnio: E quando foi engendrado o mecanismo dos incen·
tivos fiscais representado pelos famosos artigos 18/34 das leis da
SUDENE, o lutifóndio, li sombra da fábrica, respirou aliviado no
Nordeste,
Ouço com o maior prazer o nobre Senador
O Sr, Lulz Cavalcante (ARENA - AL) -Começo por pedir·
lhe escusas se me desvencilho do tema Reforma Agrária, para cingir·
me ao tema agricultura, que, de fato, é mais abrangente, Foi o Dr.
François Qucsnay, médico da celebérrima Madame Pompadour,
quem fundou a escola Fisiocrática, cujo postulado maior era este:
"A verdadeira riqueza provém do solo", Logo em seguida, com o
advento da industrialização, u doutrina do Dr. Quesnay foi relegada
u plano secundário. Mas a industrialização, se bem que necessária,
trouxe um cortejo de males: concentração urbana, poluição,
doenças, agitações populares, etc. Mas, de repente se começou a
ouvir a sinistra atroada da explosão demográfica. Faz poucos dias, li
cm O Estado de São Paulo que o mundo vem de atingir o seu quarto
bilhiio de habitantes, tendo levado para tal pelo menos um milhão de
anos. E adverte o jornal que, para dobrar a atual população, isto é,
para· se chegar aos oito bilhões, bastam trinta anos. Ou seja: em
2.005, o nosso planeta estará com oito bilhões de habitantes. Inteira
razão, portanto, cabe a Aldous Huxley, quando sentenciou que o
mundo será não de quem tiver a bomba atómica, mas de quem
possuir alimentos para matar a fome de muitos povos. E a! serâ a
ressurreição da Escola Fisiocrata do Dr. Quesnay, fato que virâ ao
encontro do Brasil, porque, com esta vastidão territorial, imenso é o
destino da agricultura nacional. Nesta Casa, meu eminente colega,
existe, já, uma bancada lisiocrata, da qual V. Ex• é, talvez, o
expoente máximo, porque a terra é o seu tema predileto. Também
eu, não com o brilho de V. Ex•, (Não apoiadol) sou um fisiocrata,
pois participo du·opinião de V. Ex•- que também é a do Presidente
Ernesto Geisel - do que esta Nação só será mesmo desenvolvida
quando verdadeiramente desenvolvida for a agricultura nacional.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR, ,\GENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• cnobroce o meu pronunciamento e deixa-me muito
feliz.
Pediria a S. Ex•, Senador Magalhães Pinto, Presidente desta
Casa, que me permitisse a honra de concluir meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- V, Ex• pode prosseguir.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Diz bem o Senador Luiz Cavalcante. A crise do mundo não será
de petróleo, mas de alimento, A carência é de alimentos. E a marginalização do homem da terra, daquele que lã nasceu e criou-se, perdendo o amor pela própria terra e pela própria formação, está
criando um vazio nos campos. Nenhum pai de famllia, no interior do
nosso Pais, deseja mais que o filho continue sua nobre missão, que é
fazer agricultura. Se o pai tem condições para educar o filho, este
quer ser médico; c o pai não tem condições pura educar o filho, ele
quer ser motorista. Mas ninguém quer ficar na lavoura. E eu perguntaria: o que está gerando tamanho descontentamento? O que está
provocando tamanha frustração? O que está engrossando as
correntes migratórias a cada dia, a cada momento, senão a marginalização total do homem do campo?
O Governo Brasileiro tem realmente incentivado u produção,
mas não tem garantido o produto, O Governo Brasileiro tem incen·
tivado e dado condições ao homem do campo, através da Previdência Social, rnus esta é uma coisa totalmente diferente das
garantias, da rentabilidade daquele que, derramando seu suor, possa
aferir os lucros neccssi\rios, pura ter amor por aquele trabalho.
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lizaçõcs do Governo Revolucionário no que tange à Previdência
Social ao homem do campo, Mas a previdência é uma coisa total·
mente diferente da de garantir àquele que trabalha o direito de, com
o seu trabalho, poder viver às suas custas, às custas do seu sacriffcio,
E o que vem acontccendo7 O endividamento da nossa agricultu·
ra. Por que esse endividamento progressivo, astronómico?
Dcvfamos, cm 1966, I bilhão c 90 milhões de cruzeiros;
dcvfamos, cm 1974, 26 bilhões c 415 milhões. O endividamento ncs·
ses oito anos representa vida de toda a República, Por que esse
endividamento astronómico da agricultura nacional? Por conta,
justamente, de um processo que violenta o produto nas milos do
homem do campo; por conta de uma incidência tributária altamente
danosa ao interesse daquele que trabalha, daquele que produz.
Nilo conheço uma só propriedade no Brasil que hoje apresente
rentabilidade, com as incidências fiscais que ai estilo. E o Governo
sabe que a pequena c média propriedades brasileiras estão se proJeta·
rizando. Por que? Porque a agricultura representa deficit; a agricultu·
ra representa prejuízos,
Então, estimular a prÓdução é uma coisa, emprestar dinheiro
para produzir é uma coisa, mas garantir aquela produção é outra
totalmente diferente.
Reconheço que o Governo, que melhorou as condições da fixação
dos preços mfnimos, ainda não tem condições de dizer: "Plante que
eu garanto."
Porque aquele slogan - "Plante, que cu garanto" - rcs·
ponsávcl por uma grande parte de Senadores da Oposição que talvez
tenham assento nesta Casa, aquele slogan do Governo "plante que o
Governo garante" foi a coisa mais triste que: cu jâ vi cm minha vida.
Vi homens hipotecando tudo o que possuíam. Vi homens vendendo a
própria vaca, que alimentava o seu filho, para fundar a safra de
mamona cm 1975. E o que aconteceu? A mamona, que o Governo
disse em 1974- plante que o Governo garante- c tinha sido comercializada· a dois cruzeiros, aquele rurícola foi plantar u mamona. E,
cm 1975, a mamo na foi a cinqUenta centavos o quilo.
O Governo não tem culpa! Sim, tem culpa, porque assegurou
através do rádio, de jornais, por todo este Pais: "Plante que o Oovcr·

no garante," Mas na hora cm que houve uma rctraçilo do comércio
internacional, na hora cm que as multinacionais se organizaram cm
sindicatos, para comprar a nossa matéria-prima pelo preço que bem
entendiam, o Governo não quis subsidiar o produto, na mão do agri·
cultor.
E não subsidiando o que aconteceu? A falência total daqueles
que, acreditando no slogan: "Plante que o Governo garante", plan·
taram c não tiveram a garantia, Esta foi a grande realidade. E, por
conta desses prejuízos, por.conta dessas decepções c frustrações, o fi.
lho do mais pobre vai ser motorista c o do mais abastado vai ser mé·
dico, advogado. Mas, no campo, eles não querem continuar. E quem
não quer que eles continuem são os pais que estão, rcn!mente, frustrados com a nossa agricultura.
Posso ufirmnr: esse endividamento da nossa agricultura é mons·
truoso: de um bilhão c noventa milhões, cm 1966, para vinte c seis bi·
lhõcs, cm 1974. Pensava eu que esse endividamento astronómico
representasse rebanhos maiores, maiores efctivos de rebanhos, c, por
incrível que possa parecer, o nosso rebanho diminuiu, como di·
minuiu a nossa produção de arroz de 1970 até hoje. A cada uno que
passa, produzimos menos arroz. No entanto, enquanto diminui a
produção de arroz aumentam, escandalosamente, os preços dos insumos c fertilizantes.
Em 1970, prdduzimos seis milhões c trezentos mil toneladas de
arroz; cm 1971 - cinco milhões, cento e trinta mil toneladas; cm
1972!73- cinco milhões, oitocentas c vinte c cinco mil toneladas: sa·
fra 1973- seis milhões c trezentos mil toneladas; safra 1973/74seis milhões e cem mil toneladas, menos do que cm 1970.
E o que acontece? Enquanto diminui a produção, eleva-se a
despesa do Governo pagando fertilizantes caros, pelo agricultor que
compra sem juros, enfim, subsidiando esse agricultor, para enriquecer os donos daqueles adubos, daqueles fertilizantes, daqueles defen·
si vos que o Governo financia sem juros, enriquecendo-os c em pobre·
cendo a nossa agricultura.
Aí, perguntaria ao Presidente desta augusta Casa, ao Plenário c
uo Governo: subsidiar os juros para que o rurícula compre o ferti·
lizantc, que em vez da produção aumentar, diminuiu? Não, tenho
dados aqui, que transcrevo:

Revistu: Lavoura Arrozeira
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ADUBOS (Por toneiadas)

Período

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
junelro/fev.

Cloreto de
Potússlo

Sulfato de
Amónio

CrS

CrS

8,30
13.20
32.78
53,04
121,36
197,50
215,00
234,00
222,30
295,00
371,00
437,00
478,33
809,00
1.099,50

8,55
15,12
29,56
48,94
117,27
202,50
225,00
250,00
231,80
290,00
279,00
298,00
440,00
581,00
1.477,06

11,08
14,83
36,83
58,13
125,86
194,50
201.00
241,00
314,50
359,22
459,00
475,70
516,57
654,00
996,00

!.238,00

1.810,00

2.000,00

Salite do
Sódio
Chile
CrS

Superfosfato
Triplogra•
nu lado
. 44/46%
CrS

Hiper·
fosfato

Superfosfato
Simples

CrS

CrS

12,10
16,28
44,17
75,91
158,09
290,00
291,70
338,00
328,70
390,00
481,00
526,00
713,33
930,00
2.880,04

5,65
8,86
14,29
30,32
64,54
105,50
108,00
128,00
140,00
170,00
201,00
226,00
276,67
385,00
1.051,25

6,21
7,91
17,79
30,04
72,90
125,00
129,30
164,00
190,00
240,00
301,00
336,00
331,67
468,00
1.235,03

3.545,00

1.292,011

1.429,00

-636O que é gritante não é n alta nstronõmicn, é que o percentual é ocupação de tcrriiório, Finalmente, caberia indagar se dentro dos
apenas um rótulo. Na realidade, cm vez de adubar c enriquecer o marcos do atual processo de desenvolvimento, calcado primor·
solo, esteriliza-o. Dai o Senador Paulo Brossnrd ter toda rnzilo diulmentc na industrialização, seria Ucito, do ponto de vista do esquando, desta tribuna, fez um pronunciamento no qual denunciava toque de recursos naturais da nação, submeter aquelas áreas a um
o Incro ustronômico de determinadas firmas do Rio Grande do Sul processo subvencionado de desbravamento, quando sobram, nas
que, com um capital de um milhão de cruzeiros ganharam dez mi- regiões onde o povo pagou todo o custo do equipamento social
lhões. E ganharam cm cima de quem? Em cima dessa agricultura (estradas, energia elétrica, escolas, hospitais etc), terras bem localizaendividada, empobrecida c marginalizada c que, graças a Deus, não .. das pura serem cultivadas. Como único aspecto positivo, cube re·
está descontente. Está esperando apenas que o Governo acorde pura gistrar a possibilidade de ocupação do território ptitrio, mesmo com
uma realidade gritante, que se evidencia a cada dia, a cada hora e a essas lim ituções estruturais, como parte da poUtica nacionalista tão
bem simbolizada pelo slogan de Albuquerque Lima de "ocupar pura
cada minuto que se passa.
não entregar",
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL)- Permite V, Ex• um
A análise desse sistema agrário, que esta permitindo nos dias de
aparte?
hoje a aliança "latifúndio-indústria c comércio", dentro do processo
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra- de adaptação de que falamos, revela que nus últimas décadas a sobre·
zer, Senador Luiz Cavalcante.
vivência do grande feudo não-cultivado foi conseguida por meio de
alguns mecanismos de defesa bastante eficientes, Tomaremos apenas
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - A propósito, meu
eminente colega, desses lucros exorbitantes que V. Ex• muito justa· dois deles como amostra: o cafezal decrépito c a usina obsoleta.
O cafezal decadente foi (e ainda é) financiado durante muitos
mente denuncia, é preciso lembrar a revelação feita largamente pela
anos pelos organismos oficiais de crédito agrícola, segundo o núme·
imprensa de Recife, c mais particularmente pelo jornalista Edmundo
ro de "covas" (ou pés) e nunca de acordo com a produção esperada,
Morais, em sua coluna Periscópio, no Diário de Pernambuco. Se·
o único aferidor que poderia medir a capacidade de solvência do
gundo esse rcnomado articulista, o balanço da oPETROF~RTIL,
mutuário. Graças a isso foi passivei manter por inuhos anos as imcn·
subsidiaria da PETROQUISA, referente nos nove primeiros meses
sas pla:ntações carecas, erodidas - .. os cafezais marrons" - que
de 1975 -janeiro a setembro - registrou um faturumento de 132
nada produziam, c que come~aram a causar escândalo quando o
milhões de cruzeiros, enquanto o custo dos produtos vendidos, todos
avião começou a ser utilizado como meio regular de transporte dos
fertilizantes, não chegou a 40 milhões de cruzeiros. Portanto,
administradores públicos.
eminente Senador, também as empresas estatais têm lucros
A concessão de crédito de acordo com o número de pés de cafi:,
eMrbitantes ...
que perdurou até meados da década dos sessenta, significava para o
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, cafeicultor um sistema eficiente de financiamento favorecido (os
Senador Luiz Cavalcante.
juros abaixo do mercado de capitais utilizados para o crédito
E vou concluir, agradecendo a deferência da Casa:
agrícola) que lhe permitia sustentar indefinidamente o cafezal decaLevou tempo para ser de novo incomodado, apenas muito dente. Dai que se mantivesse até a época em que o Instituto Brasilci·
tempo depois, com a criação do GERAN (Grupo Especial de ro do Cafi: instituiu, através do GERCA, um eficiente sistema de
Racionalização da Agro.Jndústria Canavicira do Nordeste), assim erradicação c diversificação, que permitiu arrancar perto de um bimesmo u curto prazo. Quando a idéia excelente de utilizar os recur· lhão de cafeeiros improdutivos e liberar cerca de 1.000.000 de hccta·
sos resultantes do Imposto de Rendu para estabelecer projetas de de· res de terras ainda rcrtcis e bem localizadas, cuja nova utilização
senvolvimento básico nas áreas menos favorecidas foi estendida 1l contribuiu para os resultados mais animadores que o Brasil passou a
Amuzônia, novamente dela bcneficiou·se o latifúndio, usando experimentar cm sua agricultura, dai por diante.
Ainda assim, o programa do GERCA, que teve limitações
roupagem moderna, vestido de empresa, amparado pela lei, associado agora com a indústria, cxatamente o setor que dispõe de conhecidas, sobretudo no Espírito Santo, não conseguiu estabelecer
renda pura permitir contribuições de vulto, suficientes pura justir.car a devida corrcção do mecanismo de concessão de crédito nos cafezais
decadentes, pois que o privilégio prossegue c existe ainda um outro
projetas de porte naquelas áreas.
A abertura de modernas fazendas de criação e engorda de bilhão de árvores improdutivas que ainda figuram como simples
bovinos em toda a área tributária da Bacia Amuzônica nada teria de objcto de crédito nus estatísticas oficiais,
O caso da usina obsoleta representou outra vitória ainda mais
cdticável, em termos de desenvolvimento nacional, se não estivesse
contribuindo. dentro do sistema descrito, para a manutenção do expressiva do latifúndio. Por notável coincidência, a medida correti·
vn foi tentada, cm vão, como veremos, por um outro organismo ofilatifúndio social nus regiões ocupadas e caraccterizndas pela
existônciu de pressão sobre a terra. Na realidade, a expansão da cial de sigla muito parecida com u GERCA e que operou no caso da
fronteira agrícola, que hoje se verifica nas áreas mais férteis de Mato cana de açúcar.
Quando João Gonçalves de Sousa, agrónomo c técnico expcricn·
Grosso, Goiás e do sul do Pará, c cm toda a faixa beneficiada pelos
incentivos fiscais da SUDAM, acima do pararelo 14, mostra vantn• te em questões agrárias, foi chamado pura substituir Celso Furtado
na Superintendência da SUDENE, uma das suas primeiras preocupa·
gcns indiscutíveis quando analisada isoladamente do processo
ções foi a de realizar alguma coisa que contribuísse pura ombrear o
hackwnrdcss, isto é, do efeito gerador produzido pelo latifúndio tradicional cm áreas onde a espoliação se produziu. O único aspecto setor agrícola com o desenvolvimento industrial, que nuquch1 altura
caminhava para animadora marca de uma fábrica por dia, sendo
negativo é que cst:i contribuindo puru a manutenção do latifúndio
inaugurada, graças nos estímulos fiscais dos chamados urtigas 18/34,
social nus regiões ocupadas e caracterizadas pela existência de pres·
Dentro dessa diretriz geral, unorou imediatamente o problema
são sobre a terra. Por isso, a iniciativa comportaria também uma
cuidudosa análise dos efeitos futuros que essas grandes fazendas de açucareiro, cuja melhoria aparente durante o uno anterior ( 1963)
constituíra o sinal de rcvigornmento que caracteriza os ultimas mo·
gado poderão ocasionar, pai•adn a fase heróica em que indis·
mentes de repressão militar do movimento de 1964, as forças
cutivelmcnte estão contribuindo para abrir áreas até cntilo inaccs·
sivc:is uo ugricultor convcncionul. Essn unálisc devcriu concentrur-se camponeses reapareceram expurgadas dos conttigios dos agitadores
polllico·purtidários, defendendo com redobrado vigor c uutenticidn·
sobretudo cm dois pontos: a futura disposição destas grandes pro·
de suus reivindicuções. As aõrmutivas de alguns chefes militares
priedades como "cstudos·tampào", rebeldes a qualquor nova
muis progressistus de que "a rcvoluçilo nilo tinha sido feita pura
composição da tcni:nciu du tcrru: c o curá ter monocultor du utividn·
garantir privili:gios" animaram alguns círculos oficiais liderados por
de pecuí~riu, trudicionulmcntc cuructcri•ada pela pequena demundu
de milo-de·obru, e portanto pouco valiosa como sistemu de Gonçalves de Sousa, u esquematizar um progrnma no qual u usina
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no financiamento oficial) deveria abrir mão das terras que cultivava,
cm beneficio das populações camponesas sem terra que gravitavam
à sua volta, cm condições cada vez mais diflccis.
Enquanto o GERCA foi relativamente bem sucedido no combn·
te no cafezal obsoleto (embora provocasse o agravamento do
problema social no campo, com a liberação de numeroso contingcn·
te da mão-de-obra formada pelos parceiros dispensados que vieram
engrossar as favelas do Grande Rio c São Paulo) o GERAN não saiu
das bons intenções iniciais. Sua própria origem constitui uma das
mais nítidas peças anatómicas do "processo de frustração" que esta·
mos estudando: criado com grande impulso como Grupo Executivo,
numa tentativa de reproduzir, no âmbito da cultura da cana·dc·
açúcar, a experiência da própria SUDENE, foi transformado por
imposição do IBRA cm Grupo Especial, perdendo assim todo o
caráter operativo que lhe haviam dado seus criadores. Vinculado por
dois anos ao Instituto do Açúcar c do Álcool sem recursos próprios c
scin possibilidades de qualquer açilo mais objctivn,limitou-sc à rcali·
zação de reuniões acadêmicas de seu heterogéneo Conselho Delibera· ·
tive, sem qualquer resultado prâtico.
" Durante o Governo Costa c Silva sofreu pro(undas transforma·
ções que o levaram para a área do Ministério do Interior c da
SUDENE. Entretanto, o Projeto GERAN, autêntico "óvo de
Colombo" no processo de transformação da estrutura anacrónica da
agroindústria açucareira no'rdcstina,. viria a ser desfigurado
completamente, ao deixar para o usineiro a opção para a destinação
da ârca a ser liberada: "reOorcstamento, pecuária ou colonização".
A redistribuição da terra à mão-de-obra liberada deixava de ser
compulsória: com mais esse passe de mâgica, a contra-reforma conseguiu manter as aparências, preservando a sigla inicial, mas já carente
de maior significado reformista: depois de quatro anos de existência,
mostrava ap'cnas um Projeto de Modernização aprovado.
O Latifúndio em sua ConOpraçio Ffslca e Scldo-econômlca
Em sua configuração gcoflsica,' o latifandio tem a dimensão que
se vê no Quadro 17:79 das maiores propriedades do Pais, ocupando
mais de 20 milhões de hectares, ou seja; 1Ovezes a área do Estado de
Israel ou 9,5 vezes a supcrlicic de Sergipe. Tomando agora os dados
do JBRA referentes a 1967, verifica-se que os 279 "latifúndios por
dimensão" existentes no Brasil cobriam 22.887,960 hectares, ou seja,
respectivamente li ou 10,4 vezes aqueles termos de comparação aqui
utilizados.
Quadro 17- Latifúndios por dlmensio em 1965
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1. Calàmn S.A. .. .................................. 1.084.000
2. The Lancashire Gcn. lnvcst. Co, Ltd. .. ............. 998.000
3. Agropecuárin Suiá Missu ......................... 808.000
4. Raul Ferreira de Brito ............................ 693.000
S. Stanley Amos Scllig .............................. 683.000
6. Fazenda Bodoqucma ............................ , 531.000
7. Felix Jose! Rodrigues ......................... ·.... 518.000
8. Ciu Agrícola Norte Mato Grosso .................. , 497.000
9. Daniel Segundo A. Jesus,,, ... , . , , . , , .. , , .......... 427.000
10. Jory Indústria c Comércio ........................ , 421.000
11. Fazendas Reunidas Raimundo de Castro ............ 409.000
12. J. P. Rocha .. , ........ , , ..... , .. , .............. , 372.000
13.' Jorge Geral di c outro .... , ........ , ... , , , ......... 355.000
14. Siderúrgica Bclgo-Mineiru .. , , . , ...... , , , .. , , ..... 352.000
15. Frigorífico Anglo ..... , .......................... 331.000
16. Indústrias I, B. Sabru S. A. .. ........... , , ......... 311.000
17. Gunporí: Agro-Industrial , .... , , ....... , , ... , , .... 309.000
18. Alencar de Lima ................. , ..... , .. , ...... 291.000
19. Central Açucareira Sunto Antonio . , ................ 288.000
lO, Paulo Cesar Sonres Campos ....... , ..... , ......... 288.000
21. Olimpio Albino Suriuno ............. , ............ 288.000

22. Manocl da Silva Galvilo ......... , .. , .... , ........ 278.000
23. Isaias Lopes de Araújo ..... , , .. , , , , .... , .......... 263.000
24. Imobiliária Nicobriln ......................... : .. . 261.000
.25, Antonio Isaias Miranda , ... , ..... , , , , ..... , , ...... 245.000
26. Felipc Brasileiro Teixeira ..... , , , , ................. 242.000
27. Messias Custódio Camargo , ...... , , ............... 242,000
28. Cia Terra da Mata Geral ... , .. , , , ............... , , 240,000
29. Newton Pereira dos Santos ........ , ........ , ...... 240,000
30. Santos & Cia ........ , .......................... , 240.000
31. Cin de Viação Siio Paulo-Mato Grosso . , , , , , ........ 237.000
32. James Bryan Chontc ............. , .. , ............. 232.000
33. Nelson Rczcndc Junqueira , ... , ......... , , ........ 223.000
34. Miranda- Estância Agropecuárin S.A. , , , . , . , ...... 219.000
35. Pierre Isidoro Loeb .............. : .. ............. 218.000
36. Etnllvio Pereira Martins ... , .. , ....... , , .......... 212.000
37. Plinio Lemos ................... , .. , ............. 211.000
38. Pcter Cornclius Van Schcrpcmberg .. ; , : ............ 205.000
39. Flodoaldo Pontes Filho , , , ... , , , , .. , , . , .. , ... , .. , , 202.000
40. Colonização Norte Mato Grosso Ltda............... 200.000
41. Germainc Lucic Burchard-Sanguzko . , , . , , . , , .. , .. , . 197.000
42. Luiz Esteves Pinheiro de Lacerda ... , ...... , . , .. , , , . 193.000
43. J. Milton A. Rios ..................... , .......... 190.000
44. Cia Colonizadora Pastoril Agro-Reformista . , ..•. , , . . 186.000
45. Kunihiro Miyam~to .. , ............ , , . , ........... 186.000
46. Tirso Ferraz de Camargo , . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 183.000
47. Tetsuo Oashi .................................... 181.000
48. Antonio B. F. Rosa Sobrinho ... , .. , .... , , , . , .. , , .. 180.000
49. Francisco Machado Albuquerque .......... , ...... , 180.000
50. Henrique Sulbormann ............... , ......... , .. 179.000
5! Espólio Jacob Essaba c outros .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 176.000
52. João Saraiva Leão ......................... , .. .. . 170.000
53. Otto Guilherme Bathsan ........... , .. , .. .. .. .. . .. 169.000
54. Dantoja Irmãos c Cia. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 169.000
55. Geraldo de Souza Carvalho ............. , .. .. .. .. • 168.000
56. Aurélio Francisco Lunardi . , , , , . , , .. , . , . :, .. , , , ... 164.000
57. Joaquim Martin h Guimarães . , .. , .. , . , . , , . , . , ... , . 160.000
58. Remo Mussi S.A. , . , ............................. 159.000
59, DomingosTenuta Neto ... , ........ , ... , , . , ...... , 157.000
60. Thc United Amcricnn Corp., .... ,, •. ,.,.,,,,,,,,; ..: 156.000
61. Dary Silveira ...................... , , ......... , .. 150.000
62. Alfredo Toncto , ...... , .......................... 150.000
63. José Maria Moura ............................... 150.000
64. Bráulio Gouveia de Castro , .................. , .. .. 150.000
65. Macário Maria de Freitas ..... , .............. , .... 150.000
66. José: Sonctti Filho ........................... ; .. .. 148.000
67. Crcso de Brito Zonetti , , , , .. , , .. , ... , . , , . , .... , .. , 148.000
68, Tecelagem Paraíba ...................... , ........ 145.000
69. Oscar H. Fcllo ........ ,., ......................... 142.000
70. Jose! Macário Peres Pria c outros .. , . , .. , ........... 142.000
71. White Martins Ferreira Bueno ..................... 141.000
72. Rodolfo Silva Costa .... , ......................... 140.000
73. Cotcrp S.A .......................... , ,, ......... 139.000
74. Rubens Zonctti .................................. 138.000
75. Acrópole Engenharia c Construções .... , , , .. , , , . . . . 136.000
76. Ângelo Pavun ................................... 136.000
77. Companhia Comercial Terra do Sul do Brasil .. , , . . . . 136.000
78. Melo e Filhos .............. , ... , ................ 135.000
79. Ivo de Souza . , ............................. , .... 132.000
Total ........................................ 20.875.000

FONTE: IBRA.
Os dados dos registras oficiais silo porém insuficientes para con·
tnr a verdndcirn extensão do latifúndio brasileiro. Existem ainda
numerosas flreus. nno cudnstrndus e diversos subterrtígios pura fugir à
sua inclusão no rol que npurece no qu11dro 17, O grupo Michel Silva
que nilo nporece nu listagem fornecida pelo IBRA, segundo u
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"declarou possuir 35 mil hectares na Amazônia, quando se sabe que
possui dois milhões c 305 mil hectares''.
O quadro do lntifundismo brasileiro tem que ser ainda analisado à luz da legislação que introduziu o conceito de "latifúndio por
exploração", espécie de latifúndio social, revelador de condições
medievais ou injustas de exploração da terra c do homem que
trabalha.
Assim, tomando os dados do IBRA, relativos n 1967, verifica-se
que além dos 279 latifúndios por dimensão antes assinalados (que.
ocupam 6,4% do total da área dos estabelecimentos rurais), existem a
débito da agricultura brasileira mais 793.381 latifúndios por expio·
ração, abarcando 76,5% do total da superfície dos nossos estabelecimentos rurais.

A simples soma aritmética dessas duas cifras mostra que o
latifúndio no Brasil, em suas duns expressões legais compromete
82,9% da superfície dos imóveis rurais do Pais.
Em contrapartida, o problema do minifúndio- que n contrareforma, insistentemente, procura contrapor ao do latifúndio- sem
em burgo do seu elevado nómcro, representa somente t2,5% do total
da superfície dos nossos estabelecimentos rurais.
Finalmente, para vexame da nossa tecnologia agrícola, as chamadas "empresas rurais" abrangem apenas 4,6% da área geral; ou seja, cobrem menos superfície que os latifúndios por dimensão!
Esses dados mostram uma radiografia tão contundente da nossa
estrutura fundiária, que vale a pena resumi-los no Quadro I8.

Quadro 18- Latifúndios, mlnlfúndlos e empresas rurais- 1965
Classificação
LATIFÚNDIOS
por exploração .......................
por dimensão ........................
MINIFÚNDIOS
Empresas Rurais
Total o o o o • o • o •• o • • • • • o • • • • • • • • o o. o • o

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

Número

%

Hectares

%

793.381
279
2.766.201
86.256
3.646.117

21,8
0,01
75,8
2,4
100,0

275.249.099
22.887.960
45.821.125
16.459.9t4
360.418.098

76,5
6,4
t2,5
4,6
100,0

FONTE: IBRA,I967
Livro: 1\ REFORMA AGRÁRIA -José Gomes da Silva
Chega-se à conclusão imperativa da necessidade do cumpri·
mente da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, na qual o
Presidente Castcllo Branco reconhecia, através do artigo primeiro, a
urgência de regulamentar os direitos c obrigações concernentes aos
imóveis rurais para fins de execução da Reforma Agrária c promo·
ção da política agrícola.
A Mensagem n• 33, do Presidente Castello Branco, justificado·
ra do Estatuto da Terra, é um instrumento legal que define os
caminhos da melhor alternativa para a solução da problemática
agrícola brasileira.
Quando do início da preocupação nacional com o desenvolvi·
menta, a palavra mágica para os teóricos c plancjadores, foi
industrialização. E n agricultar& foi marginalizada.
Hoje, o pêndulo oscila na outra direçiio, com a agricultura
ganhando maior importância. Pura que a agricultura brasileira possa
alcançar sua devida posição na economia nacional, o Governo terá
de reconhecer que todos os planos e projetas dependem, para haver
sucesso, exclusivamente do agricultor, sua capacidade c disposição
de aplicar esses recursos.
Será que a imagem do agricultor, pura quem esses problemas
estão planejados, está cm conformidade com a realidade?
Parece que n maior parte desses programas silo baseados na
visão da unidade agrícola como uma empresa dirigida pelo próprio
dono, trabalhando tempo integral e com dedicação exclusiva. Mas
será que os proprietários estão suficientemente preparados e com
conhecimento c práticas de biologia, botânica, qulmica,
comercializaçiio, contabilidade, udmini~traçào, mecânica, tudo para
a tomada de decisões ncccssãrius?
O agricultor tem necessidade de inteligência, equilíbrio c,
sobretudo, o amparo pura a vontade de trabalhar. Agricultura não é
uma profissão para um preguiçoso ou os menos dotados. Aqueles
que escolhem a profissão devem ser jovens com vocação,
inteligência, ambição c aptidão! Devem ser jovens que desde criança
acompanham os seus pais, sempre participando, a nlvcl de sua
capacidade, aprendendo a arte de tomar decisões com rcsponsabili·
dadc.

Agricultura é uma parte ciência, mas, é mais uma arte que é
aprendida com vivência.
Para formar esse tipo de agricultor, precisa-se de um ambiente
onde a vida rural seja devidamente valorizada. Esse ambiente não
existe, presentemente, no Brasil. Hoje, fica na agricultura ou na vida
rural aquele que não tí:m condições de sair. Os pais que vivem na
agricultura não incentivam seus filhos a aprendê-la, pelo contrário,
vêm nu educação uma forma pela qual os filhos podem escapar à
vida rural.
A meta, então, torna-se um emprego, preferivelmente, numa
repartição federal ou estadual, com um salário garantido. Se não
alcançamos isto - assim pensam os pais - temos de consegui-lo
para nossos filhos. Assim é que se explica um fenômeno, cm parte
responsável pelo esvaziamento da zona rural, especialmente pelos
mais capazes, c n estagnação da iniciativa agrlcola. Aqueles que
podem "muitas vezes aqueles com maior potenciai de liderança"
compram uma casa na cidade e, para a cidade transferem seus liihos,
a fim de terem acesso aos estudos.
Em geral o pai permanece nu fazenda, visitando os filhos sempre
que lhe é possível e acaba por acertar qualquer emprego e se muda
para a cidade deixando n administração da fazenda com um
empregado ou parceiro mal preparado para a responsabilidade, A
renda du terra, cm regra geral, é gasta na cidade, nada sobrando para
um reinvestimento nu agricultura. A famllia acaba se integrando na
cidade esquecendo todo o vínculo com a comunidade rural onde
nasceu, ficando a agricultura estagnada c a comunidade rural, pri·
vada da contribuição que ela poderia dar. A vida ngrlcola está
desprezada. Quem pode estudar quer ser médico, os que niio podem
procuram outras profissões.
Nossa intenção, citando esses fatos, não é criticar, mas
constatar estn< reações, naturais, diante da situação. Bmais um caso
de ciclo vicioso. Os mais dotados não ficam na agricultura por falta
de condições c nmpuro que possn atrai-los e, à agricultura fnltn tudo
isso.
Parece que a hora i: oportuna purll investigar a situaçuo rural
brasileira, analisando o sistema, selecionando o que é viável c
procurando soluções pura os problemas do cumpo. O desenvolvi-
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melhor matéria humana que nasce nestas áreas.
Em análise final o sucesso de qualquer empreendimento ou
projeto depende da qualidade das pessoas que dele participe. Tudo
isso só podern ser feito c realizado com sucesso atravês da implantação da Reforma Agrária. Caso contrá\oio continuaremos no
despenhadeiro, certos de que chegaremos ao caos.
Diante do exposto apelamos pura o Governo do Presidente
Geisel usar da lei, Lei Brasileira de Reforma Agrária, que é o
diploma legal, válido para conduzir à modificação do regime de
posse e riso da terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Lindoso, como Líder.
O SR, JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Nesta tarde, ouvimos discurso do nobre Senador Agcnor Maria,
relativamente ao problema agrário nacional, a titulo de análise da
Mensagem do Senhor Presidente da República, oferecida ao
Congresso Nacional, quando da abertura dos nossos trabalhos, no
referente ao capítulo sobre Agricultura.
Em aparte, eu dizia que S. Ex• não tinha, absolutamente,
examinado o texto da mensagem para apreciá-la naquilo que ela
contém de positivo ou de negativo. E sim teria se lançado numa criti·
ca num estudo amplo do problema agrário brasileiro, sob aspectos
político, sociológico c econõmico. Confirmo essa impressão.
Sr. Presidente, foi ignorado, totalmente, pelo orador, todo o esforço que o Governo fez com relação a melhoria c o desenvolvimento da Agricultura no Pais. Não se analisou o PROAGRO; não se
referiu ao Programa Nacional de Fertilizante e Calcário Agrícola,
que se constituem, exatamcnte, cm providências visando superar problemas críticos, levantados pelo orador.
O Programa Nacional de Armazenagem, que i: um dos mais
importantes, a fim de possibilitar a aplicação cabal da política de preços mínimos c do slogan, que se tentou glosar por um episódio, de
falha do mecanismo c que não pode ser generalizado, que é do "Pian·
te que o Governo garante". Pois bem, isso também foi esquecido. Há
um esforço enorme, que o GOverno vem desenvolvendo, para valo·
rizar o setor agrícola. Um esforço meritório, que representa uma participação efetiva no orçamento nacional, para que se dê novos níveis
à agricultura e se estabeleça concomitantemente uma estrutura de
trabalho c de comercialização capaz de responder às necessidades do
Pais, neste campo.
O nobre orador não se ocupou, absolutamente, disso. Foi muito
mais fácil dar conta de sua tarefa partidária, enveredando pelo
aspecto emocional. E eu gostaria de dizer que a toda solidariedade às
colocações feitas relativamente à posição do homem no campo, que
nós, sem constrangimento nenhum, dentro da plena linha da justiça c
da tranqUilidade das nossas responsabilidades como Líder do Go·
verno, emprestamo-lhe, não se traduz como concordância que as
omissões, as distorções e os exageros. 1: ncccssârio acrescentar que
em termos de assistência, de cfctiva libertação do homem dessa cstru·
tura urcãica, que ainda domina grande parte da agricultura, o Governo tem posição firme. Foi muito mais fácil o orador criar um qua·
dro emocional, que nem sempre pode proporcionar aqueles clcmcn·
tos de critica quo a Oposição pretendeu levantar com relação àquilo
que foi oferecido como realizado no ano de 1975, do que estudar a
Mcnsa~em, comparando com anos anteriores, focalizando difi·
cuidador. e apo11tando acertos.
Esses reparos fazemos para que se não pense que houve uma cri·
tica da Mensagem do Senhor Presidente da República, Não, houve,
sim, uma incursão larga, a vóos soltos, com muita emoção c com um
suporte de verdade - não podemos negar isso - em torno da rcali·
dadc agrária nacional.

Mas, em torno desse problema, também, é preciso que se façam
as colocações de bom senso, numa linha de absoluta justiça. Desde o
Governo Castello Branco, quando a Revolução de Março de 1964,
empunhando um programa modernizador deste País, se preocupou
com a questão da terra, desde o Governo Castcllo Branco,- digotemos vindo, através dos sucessivos períodos presidenciais, adotando
uma série de medidas importantes, cm torno do homem que trabalha
no campo.
O Estatuto da Terra, que define uma política agrária, um posicionamento do problema agrário brasileiro, é uma das leis de maior
importância, e, ela significou realmente, para a Revolução, um posicionamento politico de alto alcance progressista. Esse Estatuto da
Terra, que compreende ou abrange o associativismo, a justiça rural, .
a produtividade e a politica fundiâria, essas grandes linhas, essas
grandes coordenadas, importam em roteiros definitivos para a execução da política agrária e da reforma agrária no Brasil.
No curso desses anos, assistimos, a se crer no orador, uma nc..
gação total de tudo isso. No en.tanto, ao contrário, muito ao contrário podemos registrar diversos procedimentos governamentais,
em todas as áreas em que houve agudização da questão social, no
meio rural, da declaração de interesse social das âreas, seguindo-se
da desapropriação na solução do problema da terra, de acordo com
aqueles princípios de justiça social, que inspiram o Estatuto da Terra.
Quero, portanto, dizer que, a atuação do Governo tem, em torno desse assunto, não há nenhuma conotação de ordem emocional,
não há nenhum laivo de ordem ideológica. Reconhecemos que a propriedade ê fundamental para a estrutura da sociedade, importa mesmo numa complementação da própria personalidade do homem.
Não compreendemos, porém, dentro desse pensamento, que a propriedade possa ter uso abusivo, a ponto de conturbar a própria
harmonia social e prejudicar o progresso o o desenvolvimento da sociedade. Mas é preciso, portanto, que se tenha, dentro dos princípios
defendidos pelo Governo brasileiro, cm·conta as providências positivas adotadas nesse sctor. Por isso, ressaltemos, de relance, que o Instituto da Reforma Agrária, o INÇRA, vem, perseverantemente, no li·
mite de suas possibilidades financeiras, orçamentárias, desenvolvendo um notável trabalho, não só no campo da colonização, como no
fundiário. O orador se referiu a oito mil tftulos, já entregues pelo
INCRA. Isto é diminuir o trabalho, pois no próximo mês de junho, o
INCRA ao comemorar mais um anivcrsârio de sua fundação fará a
entrega de cem mil títulos de propriedade a trabalhadores da área rural, o que representa, portanto, uma afirmação indiscutfvcl c eloqUente do interesse do Governo pelo homem do campo.
Sr. Presidente, negou-se, assim, como se fosse de somenos, a
importância do problema da Previdência Social, previdência esta que
o Governo da Revolução ofereceu ao trabalhador rural. No entanto,
isto é de uma dignificação indiscutível, Sr. Presidente, Srs. Senado·
rcs. O FUNRURAL ai está a atestar o alargamento da açilo gover·
namental ao campo c atesta o seu interesse, para que cresça o homem
do campo numa dimensão humana, numa dimensão social, numa
dimensão política. Nilo nos podemos esquecer que, inclusive, o
FUNRURAL atua freqUentemente através dos sindicatos rurais. O
Governo estâ apoiando portanto o associativismo rural. Está fomcn·
tando a agricultura e, que estabelece, através de um processo ou de
um esquema de política credíticia rural, uma possibilidade de se dar
a este homem do campo novas condições, novas perspectivas. Ainda
agora, o Sr. Ministro do Trabalho cria o Serviço Nacional de Aprcn·
dizagem Rural para, cxatamcntc, ir ao campo oferecer novas têcnicas, dar nova consciência do problema agrário como fundamental
para os interesses deste País aos jovens, garantindo melhor futuro a
essa gente.
Pronunciei-me em algumas passagens, quando do discurso do
nobre Senador Agenor Maria, dando o meu apoiamento. Efeti·
vamentc, precisamos continuar nesse programa traçado pela Rcvo·
luçuo.
Nilo temos nenhuma tibieza, o Governo se mostra firme, o que
dcscjamoa é intensificar esse trabalho c dar, realmente, uma
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justiça, no meio agrário, por isso estamos reclamando que se estabeleça u justiça agrária, oferecendo, em nome do nosso Partido - a
ARENA no exercício de uma atividade parlamentar, sugestões
objetivas. E nesta oportunidade, cm que se está tratando da reforma
do Poder Judiciário, temos insistido que no seu bojo se insira a
Justiça Agrária, paru proteger o homem do campo, considerando
que o Direito Agrário, através desses 12 anos de R~voluçilo, cresceu
e se autonomizou, e pode solver inúmeros desses problemas que
foram pintados cruelmente pelo nobre Senador pelo Rio Grande do
Norte.
O Presidente Castello Branco já pensava cm instituir a justiça
agrária, o Presidente Costa e Silva chegou a determinar que se formulasse um projeto de ato institucional para, modificando o Constituição de I 967, se inscrever no capitulo sobre o Poder Judiciário a
justiça agrária.
À palavra do Senador pelo Rio Grande do Norte, aumenta os
discursos que aqui já pronunciamos cm torno da justiça agrária i:
temos, portanto, elementos para rcnexão das autoridades, enquanto
que o Senhor Presidente da República os examine.
Não será, absolutamente, essa medida a da implantação da
Justiça Agrária, um oçodamcnto. Está dentro dos ideais da Revolução de março de I964, cogitada pelo Presidente Castcllo Branco,
meditada pelo Presidente Costa e Silva, como já lembramos. Nesta
altura do desenvolvimento rural, cm que cresceu o movimento do
ussociativismo, em que se abriram novas fronteiras de trabalho na
área ogrico/a, com as grandes estradas nacionais, impõe-se, portante>, a criação da Justiça cspecialisada para o campo.
A justiça social, o associativismo, a produtividade, uma política
racional ou fundiária, são temas que a Revolução de março de 1964
defende e luta. Assim, a palavra do Senador pelo Rio Grande do
Jo,f arte, soma-se às aspirações permanentes do Governo que hâ, atravé:sda execução dessa política, de realizar ajustiça para o homem do
campo.
O Sr. Evelásio VIeira (MDB - SC) uparte, nobre Senador?

Permite V. Ex• um

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Ouço V. Ex•,
embora já tenha concluído o meu pronunciamento.
O Sr. Evelísfo Vieira (MDB- SC)- Como há tempo, ainda.
há possibilidade de prolongarmos um pouco e estabelecermos um
ligeiro diálogo, pelo menos na tentativa de uma contribuição maior ...
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM)- Será uma honra
ouvir V. Ex•
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- ... no sentido do farta·
lecimento da nossa agricultura, da pecuária brasileira. Na tarde de
lloje, o Senador Agenor Maria, desincumbindo-se de uma missão
C!UC lhe foi outorgada pela nossa Liderança, entrou rapidamente
11urna análise de alguns pontos da pol!ticn agrária, neste Pais. Niio
poderia, evidentemente, em 60 minutos, fazer a abordagem de todos
os sous aspectos, mas- vale nqui dizer- pelo menos fez uma tenta·
tiva de contradita ao que V, Ex• afirma: que o Governo tem sido,
realmente, abundante na ununciaçiio de intenções de fortalecer, de
buscar um desenvolvimento da agricultura, da pecuária brasileira.
Entretanto, o tempo vai decorrendo e essas medidas não siio
mnterializndas. Exemplo: seguro agrário, estamos a aguardar e niio
>urge; seguro de acidentes do trabalho no campo, o Governo
tuuncia, mas nUo cumpre; crédito para mccaniznçUo da agricultura
l:>rusi/eira se diminui, e mais, se suspende, causando nilo só prejufzo
ao agricultor, mas às indústrias produtoras de máquinas de
lntplemcntos; se anuncia, nu intenção constante de se criar, de se
instituir, um sistema de comercinlizaçào, mas isto nilo ocorre, de 30 a
4()91> nnualmcnte, das nossns snfras agrfco/ns se perdem por falta de
nrmazé:ns de silos, porque nilo existe sistema de comercializnçiio;
ensino para a crinnçu do campo, nilo existe, V, Ex• que foi relator da

CPI que fez uma avaliação do trabalho do MOBRAL, constatou que
o MOBRAL teve que entrar numa área que niio era da sua rcsponsa·
bilidnde, de nlfabctizur crianças, porque o Governo, através do
MEC, não ntua suficientemente nessa área. Na assistência técnica,
precisamos, precisão os órgãos do Governo no mínimo de 35 mil
técnicos para poderem transmitir c levar ao homem do campo us
técnicas que estão sendo descobertas pelos próprios organismos do
Governo Federal. V. Ex• fala, agora, na intenç-;io do Govemo em
levar um aprendizado no nosso agricultor, como ele não ia o
MOBRAL celebrou recentemente com uma empresa de São Paulo
um convênio para levar aprendizado a tratoristas naquele importante Estudo brasileiro. Associativismo, as cooperativas surgem mas
não encontram o apoio devido, o respaldo dcvi~o do Governo, que
deveria dar o grande apoio, não só através dos financiamentos para
que elas pudessem cumprir melhor as suas finalidades, mas tamb~m
uma orientação, levar às cooperativas auditorias para que elas pudessem cumprir melhor as suas finalidades, O elenco de medidas que o
Governo está a anunciar mas que não ado ta, cm razão disso a nossa
agricultura não se desenvolve, pelo contrário, descrescc, principalmente, no aspecto de produtividade, e ai está o arroz, agora,
como uma grande evidência das nossas palavras.
OSR. JOSt LJNDOSO (ARENA -AM)- Agradeço o "discurso" de V. Ex• no meu discurso; é pena que V. Ex•. não tenha
tido a oportunidade de se inscrever para fazer um novo discurso, em
torno do assunto. Completando o estudo do seu eminente
correligionário. Mas, respondo a V. Ex• uns pontos 2ventados.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM)- Pois não.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Quero agradecer de todo
coraçilo esse engajamento da Bancada da ARENA, através de
V. Ex•. aos graves problemas da agricultura brasileira, c ao mesmo
tempo ficar solidário com as dificuldades que reconheço são grandes
para o Governo Federal. Mas, as grandes lutas só são passiveis
atraví:s das grandes vitórias, e será uma grande vitória para o Presidente Gcisc/ se, realmente, executar a reforma agrária brasileira.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM)- Quero, simplesmente, em resposta, dizer que V. Ex• incorre num lamentável
equívoco, nilo há engajamento da ARENA c nem do Governo à politica de valorização do homem do campo, há o engajamento de
V. Ex• que i: uma voz· a mais, sofrida c autorizada pela vivência a
dcb,ttcr um problema que empolga c que angustia o Governo.
O Governo da Revolução- c V. Ex•, neste caso, hã de convir
de vez que não foi absolutamente cc-autor do Estatuto da Terra,
como eu também não fui- através do Preside~te Castcllo Branco, e
nus linhas mais ultas, progressistas e responsáveis~ ofereceu, cxutu·
mente neste Estatuto da Terra, aquelas coordenadas de que eu já
falei, sobre o associativismo, a política fundiária. u política social eu
politica de produtividade para a terra. Um programa como este,
dentro de um Pais imenso com 8 milhões e SOO mil quilómetros
quadrudos, não é filei/ ser cumprido integralmente,
Dizia um escritor da Amazônia, Alfredo Ladislau, que u
Amazônia cru vítimu du suu própria grandeza. O Brasil, em face de
sua grandeza, de suu extensão de Pais continente, nilo pode, com
varinha mágica, resolver o problema de um momento para outro
unte sua cxtensno territorial. O importante é que o Brasil estâ atento,
atruvés do Governo, atento e utuundo racional e intensamente para
enfrentar o programa de Custeio. O Presidente Ernesto Geise/
defende u tese de que í: necessário que todos os grandes setores du
vida nacional cresçnm harmonicamente, pura que possamos ter um
higido processo de desenvolvimento e possamos, assim, dar a nossa
presença nu Histórin, como Pais com uma missno de paz, ordem c de
justiçn.
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Senador Evelásio Vieira.
O Sr, A~enor Maria (MDB- RN)- Silo 12 anos, Senador!
. O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- AM)- Diria que a His·

t~rJU de uma nação. não. se pode medir pelo tempo que mensuramos

vtda humana. A HIStóna de uma nação projeta-se na eternidade da
sua missão. A nossa História nito é absolutamente medida por 12
anos. Realmente, .anos é muito tempo para a angústia de V. Ex•,
para a nossa angustta e para a angústia do Governo cm construir
u':"a _grande nação.' Mas, desgraçadamente por mais que queiramos
nao. e tompo su~ctente para se mudar toda a estrutura arcaica que
hav1a no meto rural; não é tempo suficiente para que
o Governo, com os parcos recursos - porque temos a
ilusão de que dispomos de muitos- alcance todo esse progresso que
desejamos, que queremos, mesmo por que, nobre Senador, é preciso
quo se tenha consciência, para niio se cair nu demagogia c no faci·
litàrio das argumentações, que o processo que aí se desencadeia está
fundamentalmente baseado na educação, na reformulação de menta·
!idades, numa conscicntização - para usar a palavra que V. Ex•
omprogou da tribuna. E este processo de educação demanda tempo.
Esse esforço o Governo está fazendo. Por isso é que digo: temos
pr~:ssa, realmente, mas temos pressa ordenada, consciente com as
metas dofinidas, sabendo o Governo o que quer e como quer para
realizar o grande destino da Nação.
Respondorci a V, Ex•, nobre Senador. Fala V, Ex• que,
realmontc, o magno problema é a comercialização. O Governo está
consciente de que o trabalhador que recebe recursos através do
sistema crediário para o meio rural, que o produtor que é incen·
tivado, certamente morrerá, desgraçadamente, na hora da comercialização.
Então, é necessário que se busquem soluções para o processo da
comercialização ordenada. E o Governo por acaso está indiferente a
isso? Não! Absolutamente não! Esse Governo, que estabeleceu uma
organização especial para o problema da comercialização através do
Programa Nacional de Armazenamento, para a armazenagem desses
produtos; esse Governo que tenta implantar enfrentando a complexidade enorme decorrente da diversificação da produção do meio
rural. está implantando, com êxito relativo, satisfatório, o sistema
dos preços mínimos; este Governo não pode, absolutamente ser
acusado como mero autor de cartas de intenções, porque não há
cartas de intenções. Há, realmente, um fazer, um construir, uma
decisão efetiva de libertar o homem rural, dando-lhes melhores
condições econõmicas , assistência técnica, condições de dignidade,
por todos os meios possíveis.
Quer V. Ex• atribuir ao Governo Federal problema que não foi
inventado hoje para o Brasil: o problema do baixo nível de educação
do nosso povo, principalmente no meio rural; e diz que o MOBRAL
i: chamado a participar desse problema. Serâ que o MOBRAL não é
obra do Governo? Será que o MOBRAL é uma instituição do MDB,
por acaso, quando o MDB o castiga, o renega, o leva, realmente, às
críticas, negando as possibilidades de realização de seu trabalho
benemérito!
Pois bem, digo a V, Ex• que o problema é difícil e, no entanto,
todos estamos engajados para envolví:-lo. Agora, cumpre explicar
que de acordo com a Constituição, compete, aos Estados a admi·
nistmçüo do ensino de 1• grau. Esta Revolução, este Governo, jit alterou, ampliando o processo de educação para ser atingido, obriga·
toriamente, de 7 a 14 anos.
t. um programa que se enfrenta, com dificuldades inúmeras,
mas, que se enfrenta corajosamente.
Diz V. Ex• que ns instituições governamentais reclamam cerca
de 30 mil técnicos para poder atender, às suas missões, aos seus pro·
gramas.
Poderia responder a V. Ex• com essa própria revelação: se o Go·
vemo quer técnicos, se o Govemo convoca u participação da mi\o·
de-obra qualificada nesse programa, num volume enorme de recru·
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tumcnto de pessoal, esse Governo está atento, e resposta alguma
existe, mais condizente do que esta: o Governo está vigilante em
torno do homem do meio rural, c o Governo está incentivando c
desenvolvendo, através desses anos todos, com um programa sério,
responsável c patriótico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - S1. Presidente, Srs.
Senadores:
Retorno do meu Estado, onde fui visitar, aproveitando as soleni·
dados e cerimônias que ali se realizaram, municípios du Zona Norte
do Espírito Santo, onde, sentimentalmente, pude renovar as minhas
raizes, cumprimentar amigos e abraçar velhos correligionários.
Visitei, Sr. Presidente, 4 dos municlpios mais pulsantcs do Norte
do meu Estado, das zonas planas que se abrem de Colatina para o
Norte, e que formam uma imensa área onde a pecuária de corte e a
pecuária leiteira encontraram o melhor clima para o seu desenvolvi·
menta.
Visitei Boa Esperança, São Gabriel da Palha, Montanha e Novu
Venócia. Os quatro pontos que delimitam um grande bolsão, onde,
nas eleições de 1974, se realizou, Sr. Presidente, o milagre da nossa
decisão. Foi ali, naqueles municípios, c mais os Municípios de
Ecoporanga, de Barra de São Francisco, de Pinheiro, de Mucurici,
de Conceição da Barra, de Colatina, de Unhares c São Mateus, que
se formou o bolsão onde pudemos enfrentar, com galhardia e com
certa margem de segurança, a máquina eleitoral da ARENA.
O primeiro Município visitado foi o de Boa Esperança, onde a
pecuária e a agricultura têm campo imenso, diante das possibilidades
de suas terras c de seus homens. Conheci Boa Esperança com seu
território quase que inteiramente recoberto por uma camada de flo·
resta magnifica, que somente o Norte do nosso Estado podia
ostentar. Hoje, vinte e poucos anos depois, visitando esse município
encontro fazendas imensas, campos de pastagem, rebanho bovino de
significação, agricultura de grande porte, principalmente do café:, ali
se localizaram para a grandeza daquele município.
Registro, portanto, Sr. Presidente, minha visita a Boa Es·
perança, que fala tão significativamente ao meu passado politico, de
velhas lutas, onde enfrentei perigos sem conta, onde por três vezes, a
minha vida correu riscos no entrevera da praça c da pregação. Boa
Esperança ó sempre para mim uma visita que me adoça o coração.
Visitei, posteriormente, São Gabriel da Palha, o milagre da mi·
nha candidatura, onde não tínhamos sequer uma casa, um cor·
rcligionário registrado, ninguém que fosse filiado ao MDB. Esse
município deu-nos a vitória, de mil votos de frente, num dos maiores
comícios realizados e onde, Sr. Presidente, posso recordar, agora,
com certa ufania, senti, pela primeira vez, a müo de Deus empurrar a
minha candidatura no sentido do Senado. São Gabriel, esse magnifi·
co município do Norte, com cerca de cem serrarias, com uma produ·
ção de café das maiores do nosso Estado, com uma população pecuária das mais significativas, portanto, com um núcleo industrial dos
mais relevantes, é um dos municípios onde uma mocidade fremente,
entusiástica, tem sido a vanguarda do nosso Partido nas nossas lutas
politicas de agora. Depois, visitamos Montanha, cujo nome, também, i: uma doce c suave recordação. Montanha, onde verifiquei nu
sua exposiçi\o de gado exemplares da Bahia, de Minas Gerais e do
Espirito Santo, demonstra a pujança daquela região, e onde u
pecuária de corte tem niveis altamente significativos. Lú, portanto,
no reduto de nossos amigos e no MDB hoje organizado,- naquele
tempo sem organizaçào alguma - temos a esperança de que podere·
mos, nus eleições deste uno, oferecer umu luta renhida aos
candidatos da ARENA.
Deixei pura o fim a minhu visitn u Nova Vcnéciu, magnifico
Município, cidade de um progresso acentuado, núcleo importante de
populaçi\o, porta aberta Que revelou, nu nossa compunha, um eleito·
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ARENA Estadual, o seu Representante na nsscmbl!:in; foi lã,
também, que o povo nos gnlnrdeou com urna das vitórias mais significativas da nossa campanha, Em Nova Venécin realizava-se uma
das exposições ugropecuárins de maior valia do norte do ,meu Estudo, com animais tumbém do Sul da Bnhia c de Minas Gerais, onde
~gricultores c pecuaristas desenvolvem suas atividadcs a bem do
Espírito Santo. Com uma população pecuária de cerca de 90 mil cabeços de gado, uma plantação de cafi:, em produção, de cerca de 7
milhões de pés; uma fábrica de leite-em-pó, que é um dos orgulhos
da indústria do gênero

no norte do nosso Estado, onde ~seus

agricultores c pccuaristas de vanguarda estilo tentando organizar n
instalaçüo de um frigorlfico para abater 500 cabeças de boi
diariamente, com um capital de 50 milhões de cruzeiros revela a
pujança económica da Região, c dos pecuaristas de Nova Venécia,
Naquele centro geográfico do Norte do Estado cidade de imensas
possibilidades, seu povo altivo, digno c independente, durante as
festividades e na reunião que lá realizamos, comprometeu-se a
ratificar o seu comportamento de 1974, elegendo, para a Prefeitura
daquele Município, um elemento do MDB.
Sr. Presidente, visitando aquela área, recebi do Sindicato de
Agricultores um apelo que é um eco aos dois pronunciamentos que
aqui fizemos às nossas organizações bancárias, a respeito da seca;
inclemente que tem avassalado o nosso Estado, trazendo sérias
preocupações aos pecuaristas, nos plantadores de café, de milho, de
arroz, de cana, de mandioca, de abacaxi c de banana, em razão da
inclemência de um tempo, de uma seca, que tem ocasionado sérios
prejuízos à nossa economia.
Li, aqui mesmo, um relatório do fiscal da Carteira Agrícola do
Banco do Brasil que destaca, em percentual, o prejuízo das lavouras
cm nosso Estado; tanto faz a lavoura do café, como a do milho, do
!!rro;,, do feijão, da cana, da banana, do abacaxi, bem como a
nortalidade de gado que tem ocorrido cm nossas ârcas.
Tenho em mãos.cópia de um apelo do Sindicato Rural de Nova
venécia, sindicato patronal, que está assinado pelo seu Presidente,
~r. Zenóbio Libânio Rodrigues, e que foi enviado ao Senhor
'rC\idente da República Ernesto Gcisel cm data recente, do dia 2 de
·bril de 1976, no qual são relatadas as angústias, dificuldades e tropeos que tem enfrentado a pecuária daquele município,
Assim, Sr. Presidente, por duas vezes nos reportamos aqui no
cnudo a este problema angustiante, c por duas vezes fomos eco de
pelos recebidos de nosso Estado às nossas autoridades bancárias,
o r.undo Monetário Nacional, ao Banco Central, ao Banco do
·rasil e ao próprio Banco do nosso Estado, no sentido de que seja
<lnccdida uma moratória de um ano, para que os vencimentos do
no corrente se prorroguem para o próximo, com todos os juros, que
Eo querem os lavradores, perdão de coisa alguma, só não querem
s vencimentos, agora, em virtude da calamidade da seca que se abnu sobre nós. Peço que V. Ex• atenda, como parte integrante do
·CLl apelo, a proposição que o Sindicato Rural de Nova Veni:cin enOL! ao Senhor Presidente da República cm data de 2 de abril de
76, assinado pelo Senhor Presidente Zenóbio Libünio Rodrigues,
,; elos grandes criadores e agricultores daquele município.
Diz aqui o abaixo assinado:
Sindicato Rural do Nova Vcnécia
(PATRONAL)
Nova Venécia- Espírito Santo
Excclcntlssimo Senhor General Ernesto Geiscl.
DO. Presidente da República
Brasília- Distrito Federal
Senhor Presidente,
Os associados do Sindicato Rural de Nova Vcnl:cin acha·
rum por bem cm As.cmbléia-Gcral, fosse dirigido a Vossa
Excclentlssima, por intermédio de sua Dirctoria, um me-

111orial, atrav6s do qual expusemos a sua pessoa a situação
calamitosa que vem enfrentando o Município de Nova
Venê:cin, cm conseqUência da grande estiagem que vem
assolando a agricultura c a pecuária do referido Município,
agravada enormemente de fins de dezembro de 1975.
Assim sendo, Senhor Presidente, na qualidade de
Presidente, da entidade Sindical, vimos à presença de V. Ex•
a fim de fazer explanações a sua pessoa, quanto nos problemas das secas no Município de Nova Vcnécia, que vem sendo
castigada por secas sucessivas por mais de quatro anos, cujo
tributo pesa grandemente na balança econômica dos
agricultores e pccuaristas c renctc nas economias estadual e
federal.
As secas anualmente ocorridas causam problemas de
grande envergadura c vem paulatinamente minando o índice.
de produtividade agropccuária regional, dando ensejo a dcsequilibrio económico, cm todo• os sctorcs econômicos do
Município.
O pcriodo atual da estiagem regional teve inicio cm fins
de dezembro, de 1975, época cm que as últimas chuvas caíram
cm todo o municlpio, dai para cá apenas chuvas esparsas vem
acontecendo no Municlpio as quais não atendem as necessidades prementes da região.
Este fenômeno vem causando grandes e sérios prejuízos
à agricultura, uma vez que as culturas de arroz, de milho e de
feijão· sofreram, respectivamente, prejuízos de 70%, 65% e
70%,
As secas continuadas provocam a falta de âgua, pois um
grande número de córrcgos e nascentes secam periodicamente, dificultando a vida do trabalhador rural.
Os prejuízos causados às produções de arroz,• milho,
feijão e mandioca, pelas secas irilo provocar scrissimos
transtornos e problemas à vida 'económica dos produtores
que financiaram as suas culturas nos Bancos, cm virtude da
produção prevista nilo ter alcançado o índice esperado.
No que tange à pecuária, temos a informar que ela
sofreu e pagou tributos enormes às secas, por que as
pastagens estão em situação calamitosas, a sua maior
extensão seca ou transformada em poeira, muitas vezes.
O gado da região pouco tem o que comer e vêm morrendo muitas rezes, em decorrência da falta de chuvas, água e
pastagem c também de uma infra-estrutura de parte dos
senhores pecuaristas.
A população bovina é superior a 75 mil cabeças e, apesar
desta, a produção leiteira vem caindo verticalmente, cm
conseqUência da falta de chuvas c deficiências das p~stagens.
Se este estado de cousas perduarar por mats tempo,
ocorrerá uma grande calamidade no Município c os prejuízos
serão incalculáveis.
.
Senhor Presidente, reconhecemos c sabemos, muito bem
que independc da vontade de Vossa Excelência fazer chover
cm nosso Município, nós temos conhecimento de que a técnica, os processos c os métodos modernos têm conseguido
fazer chover em algumas regiões do nosso Pais c, ultimamente, cm Campos, Estado do Rio de Janeiro, usando o processo de lançar, de aviões, gelo especial (seco), cmpregnado
de suis de iodo, etc, sobre as nuvens, causando, dcstnrtc, n
precipitação das chuvas.
Isto posto, Senhor Presidente, esperamos contar com a
peculiar boa vontade e espírito humanista de Vossa
Excelência, no sentido de proporcionar chuvas artificiais n.o
Município de Nova Venécia, cnso a seca perdure por muts
tempo.
Pedimos, também, a sua pessoa sejam prorrogados os
financiamentos agro pecuários, sem a inclusão de juros.

-643Na certeza de que a sua pessoa não medirú esforços paru
estudar esta nossa solicituçào, apresentamos a Vossa
Excelênciu as nossas respeitosas c atenciosas saudações.
Nova Venécia, 2 de abril de 1976, - Zonóbio Libünio
Rodrigues, P. do Sindicato Rural de Nova Venéciu- ES.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRt:Sfi)ENTE (Magalhães Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando pura a próxima, dias 3 de maio, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 93, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Comandante do 56•
Batalhão de Infantaria, Coronel Carlos Fragomcni, proferido nu
Câmara Municipal de Campos, Estudo do Rio de Janeiro.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n' 102, de 1976,
dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Luiz Cavalcante,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do urtigo "O
Centenário de Dom Augusto", do Professor Pedro Calmon, publi·
cado no jornal A Tardo, de Salvador, no dia 6 de abril de 1976.

-3Discussão, cm turno único, da redação final (oferecida rela
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 205, de 1976), do Projeto
de Resolução n' 6, de 1976, que suspende a execução dos arts. I3 do
Decreto-lei Complementar n' 3, de 1969, c 17 do Decreto-lei n' 317,
de 1970, do Estado do Rio de Janeiro, extinto Estado da Guanabara,
declarados inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal Fc·
dera!, de 29 de outubro de I975.

-4Discussão, cm turno único, da redução final (oferecida pela
Comissüo de Redàção, em seu Parecer n• 212. de 1976). do Projeto
de Rcsoiuçlio n' 16, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
José Bonifácio, Estudo de São Paulo, a realizar operaçun de crédito
no valor rle CrS 1.500.000,00 (um milhão c quinhcnto, mil cruzeiros).

-sDiscussão. cm turno único, da redução final (oferecida pela
Comissão de Redaçuo, em seu Parecer n• 213. de 1976), do Projeto
de Resoluç1io n' 17. de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Osvaldo Cruz (SP) a realizar opcraçlio de crédito no valor de
CrS 1.0000.000,00 (um milhão de cruzeiros).
-6-

Diseussuo, cm turno único. da redução linal (oferecida pela
Comissão de Redução, cm seu Parecer n• 214, de 1976), do Projeto
de Resoluç1io n' 18, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Olímpia. Eswdo de São Paulo. a realizar operação de crédito no
valor de CrS 3,000.000,00 (tri:s milhões de cruzeiros).

-7Discussão, em segundo turno. do Projeto de Lei do Senado
n• 66, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro. que
altern u "linea e do parúgrafo primeiro do urt. H• da Lei n• 3.R07, de
26 de agosto de 1960, tendo
PARECERES. sob n•s 691 e 692, de 1975. das Comissões:
-do Constituição o Justiço, pela constitucionalidade e juridicidade do projeto; e
·-do Legislação Social, favorável.
O SR. ·PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estú encerrada a
sessão.
(Encerra-se a sessão às /8 hora.<./

